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తాడి వాంతామయ్య, గండీనాడొ, 

ఉపాధ్యతులు | ఆం(ధృపదేశ్ 
ఆర్మఢ నాటక ళగాపరిషత్. 27_6--1050%, 

నాట్యకళాధురీణ, 

(ర్తీ ఎ. నాశేశ్వరరావుగారికి, 

డెబ్బది ఏండ్ల్డుగు అంధ నాటక రంగానికి ఎన లేని సేవను 

చేస్తూ కళారంగానికి అంకితమయిన మోక, మా నమాజము 

లకు నా జోహోమ లర్చిస్తూనున్నాను. నన్వతోవికాన మయిన 
భావి భాగ్యో దయముతో మిరు చిరకాలము నర్ధిల్లుదురు గాక 

అని, నటరాజుసు (పాక్థిస్తూ వున్నాను. 

భవదీయుడు, 

కాజ వెంక (టటామయ్య, 



ఎ. సీ, కాలేజి, (లీ విమ్యులమడత మాధవరాయళర్య 

గుంటూరు. ఆం. ధథధాహి పండితులు 

లీ సురభి నాటక నమాజము అం(ధ బేశంలో నాటక నమాజూలకు సురభి నంపదను అందిం 

చింది. నేటి నటీనటులకు ఒక లోక్యపశ_స్తి ఉన్నదంళకు అది సురభివారి సంకల్పబలము. ఒకప్పుడు 

నటభావులను లోకం అదొక రకంగా చూచేది. ఒకసారి నేను తెనాలి నంన్న్బృత కళాశాలలో 

నాట్యసమితి ఏర్పాటుచేసి స్వాగతోపన్యానంచేస్తూ నటలోక గారవానికి సురభి నమూజం కారణ 

మన్నాను. అప్పు డక్క_-డ ఉన్న నటులు “-స్ప్వముక-డ కారణమో అని అనగలుగుతాెేమో! 

కనుకో్కో_చదలచళేదు. ఆం ధనాటక కళాపరిపషష్తు ఇంత గారవం ఈనాడు పొందుతుందని సురభఖివారు 

అనాడు సువభి నమాజం గుర్తుకు నచ్చింది-.-సువభివారికి విశేపాలున్నవి-__సురఖి సమాజం అల 

వాట్లు గు ర్హింవాలి, 

"ఇెనాలిలో పరిషపదారంభం౦ చేసినప్పుచే అనుకున్నాను. నేనే కాదు, నాకన్న సెద్దలు అప్పటి 

అధ్య'ములు నాంఖ్యాయనశిర నాగశ్వారరాపు, ఫున్న యగ ర్థున్నూ అనుకున్నారు. 

నేను నాట్న వేదంలో నటీశటుల నగఫాననంపత్తులను [వాసేటప్పుడు సురభి నమాజం 
(జ థీ ఉణాతీవే 

గుర్తుకు వచ్చింది. న్ నాటక (పయాగిమును ఒక యాగంగా యాగంగా ఆరాధించాలని 

సాట్యభనమొడు అభిసవుడూ అంటామి. అభినవ భావ్యంలో ఇదంతా స్పష్టృంచే శాను. ఈ విెచేపూలు 

కొస్ని సుుంభివారికి ఉన్నవని నాట్య వేదం చదివినవారు అనగలరను. వధూనాటకనంఘాలు ఉండేవని 

వార్నీ! అంటాడు. శేవలం నసితలు నాటకనంఘాలు (పయోగాలు నముచిత౦ గా నిర్వహ౦చ 

గలరా! అని నంబేహూం కలుగుతుంది. తగినంతగా సురభి నమాజంలో అలవాట్లు గుర్తించి 

జాగ త్తగా కౌశలం సురభి నమాజం ఉదా త్తతకు యత్నం చేసింది_.-సురభి న పతి యత్నము. 

తె 
నం పాది స్తే ఆ నంబేవాము అవనరం శాబేమో అనుకుంటాను. ఫురుషులు న్నీ, వేషం 

"వేయరాదని నే ననలేనుగాని (స్రీలు పఫుమువ.వేషలి వేయడం ఎందుకులే ! అని అనాలనిపిస్తుంది. 
(| 

(ేతుకులు (ప్ర్రీల ్ర్ర్రోమును భాపంచి (వేశకులయినంతకాలము తగిన ఉదాత్తత రాదు. కాని 

సురభి నమాజం ఉదా త్ర యత్నం చేసింది. నేట వెలుగు నాటకాలు పోటీలుపడిన్నీ మూసలో 

పడి వోతపడి రోతపుడుతున్నవి, ఇట్టిరోత తొలిగించడానికి ఇక ఈ సురభిన ప్రతి చాగాయల్ని స్తే 

సాటక్కపయోగ౦ యోగము యాగము అవుతుందని అనుకోవచ్చు. 



అవళ్యతగా నేటి నాటక్కపయోగాలలో మార్పురావాలి. నటీనటులకు సురభివారు న్మకమ 

శ్య్షణం అభ్యాసం ఇస్తారని అనుకుంటున్నాను. వ విద్యలో నయినా ఎవరికయినా గురువు ఉండడం 

సురభి నప్తతి ఆచార్యకం వహించాలి. సుఠరభినమూజం నాట్యశ్త్సణ ఏధానం సురభినమాజిం 

నప్రతిపూజ, 

ల్త 

లోకంలో ,పసిద్దము---నటీనటులు తామంతట తామె గురువులయిలే లఘువులై తీరుతారు. 

అంబే అయింది. కనుక ఇక సురభిన పతి ఆచాన్యకం వహి౦వాలని లోకం తలుస్తున్నది. (పతివత్స 

రము ఒకనాట్యశిత్షణ విధానమును సురభినమాజం వర్పరచి కనీసం ఒక్క_మూనం నటీనటులకు అఖి 

నయానుభవం కూర్చాలి. నాట్యాభినయ విషయంలో వారి కింత పరిజ్ఞానమునున్న్నూ అండింవాలి. 

అటువంటి నటీనటులు లోకానికి కావాలి. నటీనటులందరూ నాట్య వేదం పాఠరగా చదవాలని నా 

శకాంశ్ర, అంతేనా ? ఆంధ చేశం నాటక పయోగ నంఘాలవారందరూ భారత చేశీయ భరతనాట్య 

శాన్ర్ర నర్య్యపశాయాలను అనుసరించాలని నా ఆకాంశత్స. ఇటువంటి 'వేయికాంశ్హలయినా సురభి 

సమాజానికి సూచించుకోవచ్చు నప్తతి స్వర్ణోత్సవం డెబ్బయిమందిని పూజించి ఆదర్శం (పదర్శించాలి. 
బని అస్తు 
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(శ్రీ నాశేశ్య్వరరావుగార్మి.. నమస్మా_రాలు. _ 

నా చిన్నతనంనుండి అనేక సురభి నాటకాలు చూచేను. 

నాటకం రోజు నాకొక పండగ్గా వుంచేది. 

నేటి సినిమా [_పపంచంలో నటునిగా వున్న తస్థానం 

లభించేందుకు ఆ నాటి సురభినాటకాలే నాకు భి 'పన్హుయి | 

నాలోని కాళాభిలావను, వీపానను ఉ ద్వేగపరచిన 

సుఠఖభినాటక సంస్థలకు నీ నెంతో బుణపడీవున్నాను. అందుకు 

నా హృదయపూర్వక మైన కృతజ్ఞతను తెల్పుకొంటునల్నను. 

ఇట్లు, 
ట్. 

వివధేయుడు, 

బూ తూ ౮ ఆ గ్ అరే. 

అవీ [ల 



1. 7. 5౮3934 140, ౩5 ౮22౨ 4ఉ శ ఉత వ 

ల్మం 06120 ౨782090200 ౮౦0., 9/4 ౫4/౧ 9559, 

ము నాణేల, ౮రాటథ్లుగా ౦ ల 
రం 

నుహాళయ్య్మా శుధాభివందనములు. 

ఆనునిక్షులైన యునకులు, విద్యాధికులూ- నెన నేటికళా 

కామలు మన నాటకరంగో త్తేజమునకు వయీ నంన్క_రణలు 

ఆఅవన౫ వని ఉగ్గోపున్తూన్నా రో, అన్వేషణలు సాగిస్తుస్నై రో 

ఆయా నంన్క..రణలు, ఆ కాలానికి కలిసివచ్చిన పవాంగులతో, 

"70 వంట్హ గాచే తోలుబొమ్మాల నాటకముతో (పారంభించి, 

౨ “లానుగుణ్య ముగ సంస్క. రింపబడుతూ, (పజ్ఞూ5 శల్యామలు 

గల్లి, నకల వాంగులతో పొరాణిక, కారి తక, సాంఘ్కాది 

మహానాటకముల _ నెన్నిటినో కనులు మిరుమిట్టుగొలుపు 

రంగస్థలముల పై నోభాయమానముగ ప?9దర్శన లిచ్చి ఆంధ్ర 

"దేశమున అభాలగోపాలమునకూ ఆనంద మిచ్చిన కళాథురం 

ధకఘలు మి సురభి పెద్దలే. ఆ ఖ్యాతి మోాే ఇెల్లినది. 

రచయితలను, శిల్పులను, నంగీత, భరత వాత) లను 

వెంట నిడుకుని పోపి.స్తూ వాడవాడలా నంవార మొనమ్పుచూ 

కళ్ళావెదుప్యుమును 'వెదజల్సినారు మీ పెద్దలు. నన్నిహాతు 

లయిన రచయితలు నాటకముల రఛచింపగా నంగీత నాట్య 

కళాకోవికులను, శిత్తణ్మకింద (_పతిభానంతు లెన శిల్పు లమర్నిన 

నాటకానుగుణ్య మైన నీన్పు వగైరా. నకల పాంగులతో రమ్య 

మెన రంగస్థలముల పై (ప్రదర్శనల నిచ్చి, (పేశ్షకలో కాన్ని 

తన్నయుల జేసెడి వారు మో కులపెద్దలు. నంగ్త సాహిత్య 

నాట్య _శిల్చ్పకళాకోవిదులచే తీర్చిదిద్దబడిన వగుటచే మి 

నాటకములూ (పదర్శనములూ రమ్యమ్ములై చిరన్నరణీయ 
ములు కాగల్లినవి. ఆంధచబేశమున యీ నాటికీ నజీననుత్రై 
నిల్చియున్నవి తమ సమాజములేగదా ! స్ర్రీలే (స్ర్రీపొత 

థఛారణ చేయన లెనన్న యీనాటి నినాదాన్ని నత్యాన్ని 

తా 'మేనాక్లో గుర్తించి అమలునం దుంచారు గడా! 



. మో పెద్ద లానాడు ఒకేఒక [టూఫ్రగ మూ బందరు 
పట్టణమున వరుననాడిన రనవ_త్తరము-లెన సనాటక్కపదర్శనలలో 

కొన్నిటిని నా చిన్ననాడు నే జూచియుంటిని. పోలులో 

స్థలము లభించక శేట్లవద్దనే నర్ధ్గములో తడుస్తూ నిలబఒడీ 
తవు నాటక (పదర్శనాలను జూచిన అనాటి విల్లకాయలలో 

“న నొకడను. నమర్హ్ములెన, ఆనాటి నట, నటీనర్షము పదిర్శించిన 

నొట్యక ళావెదుప్యాన్ని మాచి ఆనాడు ముదిసిపవోయినాము. 

ర్, 60 వండ నాటి మభురన్న్యృలులను ధ్ వికి తెస్తూ 

ఆధునికుల [_పబోధాల గ్తూూంచి. అనుసరిస్తూ దినదినా ిన్నద్ది 

గాంచుతూ క ళానైపఫుణినివాటుతున్నారు ఆంధచబేసశసాన తమరు. 

ఈనాటికీ పీ నాడు మూ యూరణజీ జనించి నిదానస్థలో 

పడివోయిన ఆంధ నాటక కళాపరివత్తును పఫునరుదరించిన 

మవానీయుసుు,. తను కులగనయవు, కీర్తెేేషులు (శ్రీ గోవింద 
“రాయలవాేేగడా | స్కుపసిద్ధ నటీమణి (శ్రీమతి వూర్చిమా టేవి 
నటనాకొ"శల్యనును ఆంధ చేశమున ఎమంగనివా నలెనరు 1 

ఇటీవల బాసట్లలో విదరన్శణులు, కళాభిమానులు తమ 

నటనా ముల గుర్తించి. ఆనందించి తమకు ఫఘన 

నన్నాన మొనగిరి. ఏ్నుల వింయగ విన్నాను. 

ఆ నట రా జెళ్వరు నను_గహోాము కలిగి మోమిోా నమాజ 

ములు యా ఆధునికయుగమున కాలానుగుణ్య మైన నంన్క 

రణల గ _ర్తవెగి ఆయురారోై వ్ర్వ్వోర్యము లతో వర్ధిల్లుతూ తము 

తమ కళావైదుప్యూన్ని అఖలాంధ _పజూసీకమునకూ. పంచి 

"పెట్రగలరని ఆశిస్తూ శుభాకాంత్సలను తమకు అెలువుకుంటు 

న్నాను. 

నుభవందనాలు. 

ఇట్లు, 

మీ మి(తు యు 

డి. వి. నుబ్బారావు. 
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3-4-686, 

|. వ, తగిలీ సమీ ల, ఉం కెగ.0, 2237208068, 
700007” 2 20/4౯, 10094940, 

03మజ014 0 ౬1761109. క్షీ-11 -10509. 

(బ్ర ఎ. నాగేళ్టారరావుగారి లో 

ఆంధ ేశమున నెటకకళను విశేషముగా నారాధించిన 

“సురభి” కళాకారులకు కామభీనువై కవికోకిలములకు వనంత 

(శీయె, నటులకు ఫొంగుబంగారమై, సుమనోల్లాసభాసు లగు 

రసికులకు మనోహర సౌరభ్య సంవాసి చంపక యొనది. ఈ నంన ల యా థి 

యింతిటి మహోన్నతి గాంచుటకు వ్స్ని స్టావించిన ఆం[ధ 

నాటక కళోద్దారకులగు (శీ వననారన గోవిందరావుగారి నత్సం 

కల్చమును, మరియు ఆంఘ్రల యదృషస్ట్రమును కారణములు, 

డెబ్బ దేండ్లుగా శాశోపళాఖలతో విరాజిల్లుచున్న ఈ మహ 

సంస్త యుత్సవములు జరుపు సందర్భమున మి రొక (పత్యేక 
ఖు 

సంచికను పచురింపబూనుట మిక్కిలి యువితము. మో (పయ 

త్నమునకు నా భక్ష్య్యంజలి 

వీ. రామరాజు, 



థిందొ తోశతోలింగేళ్టూరరాథ బీ వ, జీ యల 

గ4ఉ 5 ౧౧8 (014, . వెడంఏకయమిలంల వి౦టాై 

50౮7౧580” 201/5 ౪14 ళా ఉలికి ప 

(శ్రీ ఆ వేటి నాగేశ్వరరావు గారికి 

మో సురభివారు ఆం ధనాటక క భామతల్సీ కి అపూర్వ 

పూజూఫుష్పము లలంకరించినారు. నేడు ఆంధ) బేశమున నిజ 

మొన వ్యాపారనాటక నంఘను లున్నవన్న అవి మి నురభి 

వారివే! మిగత సమాజములు దిన వెొొక్క_. గండముగా నడుచు 

చున్నవి. 

ఒకానొక కళోద్ధరణకు పూనుకోవలెనన్న ఆ యా 

వ్యక్తులు తమ జీవితాలను అంకితం చేసినప్పుడు గాని ఆ కళా 

'రాధనలో పరాకాష్ట పొందలేదు. మో సురభివారు వ్యక్తులే 

కాక తమ కుటుంబాలను కళాసేపకు అంకితంచేసి ధన్యులెనారు, 

కళాసేవతోపాటు మో గోవిందరావుగారు అనేక దాన 

ధర్మములుచేసి ధన్యజీవు లైనారు. 

మి కుంటురిబముల వారికి నటరాజు ఆయురారోగ్య 

ఐశ్వర్యము తొసంగు గాక 

కళ్లు. 

బందా కనకలింగేశ్వరరావు, 



(౮ నోదుల ఊగన్హాథరాథు, విజయనగరం, 

తార్యదర్శి ; రాఘవ నాటకోత్సవములు శ ౧౮82 టాం. 

ఉంగధనాటక సంఘసమాఖ్య అధ్యతులు, 

(శ్రీ నా ణేశ్వ్య రరావుగా రికి 
ఆర్యా! న 

“ఆంధ దేశములో ముఖ్యంగా (గామాణ(పాంతము 

లలో నాటకకళను సజీవముగా ఉంచినది సుక భినాటక నమ్మా, 

జముచే. ఒకవంక కిరాయి క ౦టాక్ట్రరుల “పాలబడి -వెరితలలు 

"వేస్తున్న నొటకప్రదర్శస లపట్ల కళాఖిమానులకు జుగుప్ప 

శ్వీంయతఆతా జనియించి, చెందోవంక కౌ-త్చాహీక _పదర్శనలు 

నాగరిక పజలే వంమితమైపోయి _గామాణ,పజలకు దూరమై 

నప్పుడు ఈ శరాన్యములో నాటకరంగము నసించివోకుండా 

నిల బెట్టిపు సురభి సమాజము ల... సురభివారి (ప్రదర్శనలు 

ఫుసష్టువంతమ్ములెన కళెఖండాలు. కుటుంబములో ఆబాల 

గోపొలమూ నాట్ఫభారతి కంకితమైన సురభికళా కారులు 

ధన్యులు. నటగానవానికి వారిజే అగస్థానము. ఆంధదేశానికి 

నిజమైన 7౬7౯7/0౧” సురభివారి నాటకనమాజము తే. వొ/౧క్ల6 

0 7/6 607/6 అన్న సూతా్రాన్ని ఆచగణలో పెట్టిన 

సాహసము సురభివారికే ఇెల్లినది. కౌటుంబికన్ఫ త్తి నాటక 
నమాజము లే సుశివీ.త వైర (పదర్శన లీయగలవు. ఈ క్ట్టపెలో 

సుర భివారు సిద్ధహస్తులు. నాట్యభారతీపూజకు తొలిపూజూ9 

అయిన (శ్రీ వనారన గోవిందరానుగారికి జోహారులు! ఫారతీయ 

సాటకరంగమున సురభివారి రంగస్థల్లను సాటిఖేనిది. భావి 

భఛాగ్యోదయాన్ని కాంశీ.స్తూ ఆయ్భధయువ నాటకరంగము 

తరఫున సురభి సోదరకళాకాకుల కీ శుభనమయమున నా ధన్య 

వాదములు. €ే* 
“ ప్ 

వేదుల జగనా ] రావు, 
కౌరగదర్శి, 

'రాఘవనాటకోత్పవములు, 



రావారి రొంగారావ్టు ఆంధ్యపెచేక్ సంగీత నాటక అకాడమీ, 

కార్యదర్శి (శ్రీరామవిలాససభ, తెనాలి "హైన్ రాదాద్స్ 13-39-50. 

స దరిడాపు మూడు ఫుకుుపషాోంచనములనుండి 
కుటు0బ _పాతిపదికమిోద నాటకనమూది సనిరంహణ చేయు 

చున్నవా రు బఒక్య్ళ_ మో సురభి నాటక నమాజముిువాశే. 

'జేశాటన (సయానలకు, అర్థిక నడిదుడుకులకు లొంగక త బేక 

దీషటో మీము సల్బుచున్న షి. వ ఇళాతీబస్సు (వశాంశనీియనుి. 

“శేసలము స్వ సమాజ ఫురోభినృద్ధియేకా 2 ఆం సొటక్ 

క ళలామతిల్ని 'ననకహాడా మి కారాధ్యమని నాటుటకు కీ. శీ, 

(శ్రీ) ననారలిన గోవిందరావు, (శ్రీ రా త్తపల్ని భం నంట రలు 

ఆ- థ నాటక క భాపరిపత్చంన్థాపనకు న దహనము (ప్రబల 

సిదగ్శాఎము. 

ఇంత స్ర్ధ "కాల వరన క్చృషుచేసి యిప్పటికి మోసము 

న్వర్హోత్సన ము నీబ్పుళొనగలుగుటి 'యెంతయు ముదావపహానమిు, 

అచిఐ కొాలవులో వ్యజోత్పివముగూడ _ జరుఫుకొందురు గాక 

ఆని ఆశించుదు మాక; న" పృాదయపూర్వక నాత్మ 

లంద జేయుచున్నాను. 

నటరాజు మా యుద్యమమును నర్వవిధముల అన్నుగ 
కాాంచుగాక | 

ఇట్లు, (శేయోభిలాషి, 

వ రాపూరి రంగారావు, 

(లీ శుల్లి నత్యానారాయణమూ ల్లి ౨౧.59, జంబూపట్నం, 

రాజమం్మడి తాలూకా (తూర్చుగోరాసరి జిల్లా), 

సుమూమ స5్ న సంనత్సరములనుండి సురఖి నాటకములు 

చరాచుభాగ్యము వమూరకు కలిగినది. సెటక ములన్న ఎంతటి 

న్యయ్మపయాసలకై న నోర్చి దర్శించి ఆనందించు చు౦ డెడి 

వారము. 

ఆం్భధ నాటక కళోదారక బిుదాంకితులు, ఆంధ 

సాటక కళొపరివత్ స్తాపకులు నగు న నీయ ననారన 

గోవిందరావు గాది నిర౦తరకృషి., వాశేర్చురచిన (కమశిత్షు, 

యే, యిష్వుడీ సురఖి నాటకనమాజ నులు యిట్టు (ప్రజా 

దరణ పొంది, అభినృద్ధి గాంచియున్న పనుట నిస్పంచేహము. 

సస నాటక “కు పటిష్టమై డినదినా [లండ్ 

నాంది “ఆంధ (సబేశక్*” నం చాదర్శముగా నలరాకునట్టు 

పర మేశ్వరు డన్నుగపాంచు గాత. 

ఎలి నతంనారాయణయూ లి 
గొ అాణావ్రో 



రామమూల్వ్తి కోళాధిపతి: 
ఆఅొంధ్రసంసత్ హర్మిపనాదరాళయ స్మారక నంఘం్య 

గు ౦భూ రుం 

“ఆంధ బేశములో నాటకకళ నుద్ధరించుటలో సురభి 

వారు వేసిన కృప అమోఘఫఘము. నాటకకళను పోషించిన 

వారిలో పారు (పధములు, అ్యగగణ్యులు. 

నాకు పలుసార్లు పలు తెవులయందు సువఖివారి [పద 

రృనములు చూచి యానందించు. భాగ్య మిబ్బినది. ఆనునిక 

నాటకరంగముసకు కానలసీన నమ న్త సీనులూ- సెట్టింగులు, 

నెర్ నర్కు. లు అన్నింటిని సుకభివారు తమ నాటక ములలో 

నుపయోగించి (పేశ్షకులకు ఆకర్టణీయముగ. పలు నాటక 
నములు (సదగ్శింగుకు. డెబ్బది నంవత్చగ ములుగా సుర భివారు 

నాటక్కళకు చేస్తున్న అమూల్య "సీనకు ఆం (పజూనీకము 

ధన్యవాదములర్చించి (వోత్సహం౦ంచుగాక. 

ర్ ట్లు 

నాటక క ళెభిమాని 

ఇ పం ఇ ణి స క్ 
శో “అలు అ ౌటుటలీ లల లి లి 

అననన అణాణాతీ 

భక ఈ థి జా “ఖాన ? , శి స ఫ్ / స్ లం ఆ పం 2 శె 

ళా ర సర గ 3 0 ఆట “ఆ రోల్రు ౮ లట 
టీ టట ల 

వూ యూరిపేరు మో నంఘమునందు చిగస్తాయిఅయి 

"దేనవమందంతటనూ 'వేక్కొ_నబడుచుండుట నా సుఎఖభికి సుంఖిని 

క =ర్చు.దున్న ది. జన్నస్తానమును మనక మిరు సృగింపవేయిట ఎ ౮9 గ 
వూ భాగ్యం. ఈ సంబంధంలో సువఖి అని వేను ెల్పు 

చుఎగ్నాసుగాసి (తతిస్టైాపకులగు (శ్రీ చెన్నా రెడ్డి, 'రామరెడ్డి 

గర్హి మా “వముభేయములను సం. _.నవు౦డుట య్క క్ పతగా 

తలంచుచున్నాను. తీత్తముగాక. మిరు కావించుచున్న ఈ 

కు. ఆచం దతానార్క_-ము సిరతిళయు కీ ర్రితో వెలయుగాత 

యని నర్వడా భగవంతుని (పార్ధించుచున్నాను. మి నంచిక 

సర్వప్ధనుల -పంపొందుగాక, 

ఇట్లు హితకాంవీ 

్న సో చానా పై రెడ్డీ 



వెలలెని యానం 

ఆవ్లుల గోవొాలపతొావ భయూ ర్తి, ఎం,ఏ., ఎల్.ఎల్. వి. 
హలో 

౬ చెనాలి, వ.4.50. 

ఎక్కడి 1859, ము ళక్కాడి.- 1953 స సుద్ర్ట్రయానం . 

సుుభి సెాటకనవమూజం సువ ఖిఫి పరివుఖ  వమలయవమాపుత 

నంచార సమాజం. ఎంత అనుభ వాన్ని ఆర్జించి, యంతథటి 

కలనా గె సులల చేసుకొన్న దీ నమాజం!! ఎందచాసి కళో 

షం న వని మరెందదిని కళాెనిపసింనులుగా” జీసిి కథను 

(పజలోకి. (పజలను కళిలోకి పరివర్తనను చేస్తి సురఖి నాటక 

నవమూాజ'సేనవను లాలా 

కళ, సి గహంమిోదగాసి వ్యాప్తి చఎందదు. కళారాధన 

దుక తపస్స్ను; తపస్బు యూద్చుచ్చికం "కాను, సాదృచ్చిక ర, 

| క్ శ మం ల తు 
కళ న్వక్త్ గతి (వటిభా వి శప జన్యం; అది దత్తమ యాది కాదు, 

న్మిగహూ వ్యానృత్తిమోద కళ ద త్తృమయ్యుది. కళ" కారుడు 
౧ ఆ__౨ వాంటి గ 

అనుభనంకొద్రి చేన 'చేుఎుతాశు; అనుభవం కళకు గీటు 

“లాయి; | పజ ంంతషములు కళారాధకునకు ఆటకొముూలు- యి; _ఇ భవ్య నం ధక శే 

కషనఅ, కళాకారుడు, పుట్టుకతో నిస్తాతత్త్య్వాన్ని 

పాందవఅెగాని, "వేరు కాదన్న నానుడి చిరకాలంగా వుంది 

వ స. స్ సెపూలూ వుంటాయిగాసి, ఫుట్దుకత్ కవ 

పుట్తుకతో నిల్పి, ఫుట్టుకతో కళాకారుడు, వుట్టుక తో నటుడు, 

పుట్టు కలో చిత కారుడు, ఫుట్లుకతోే పాటగాడు అంటూ లేడు. 
వ, ౬ 

అది మిధ్య. 



భాన్హుకత, _పతిభ, వుపజ్జ వుండి పరి శవము బహూుళ0గా 

వేయగా, యెట్టివాజెన _పాప్ణ్యక నసంపాదించనచ్చును. 

లోకంలో, శాకికనృ త్తిలో "పెద్రరికానికి, విద్యాపరిధుల్లో 

“పెద్రగి కాసికి న్య త్యాసం వుండనచ్చు. కాసి, కృషినోమ్యా తనే 

య్ రంగంచోనైనా దుక్భితం వోతుంద్. నాటక కళారంగం 
బాయాడీీ 

సపసాడా ఆం లై. 

నాట కాలకు సిసిమాలు పోటీ అని, ఆపోటీవల్ల సొెటక 

కళారంగం శ్నీణించుతున్న దనీ అనినవసనన్వవవారం౦ ల్ బ్యాట్స్ జాంబ. 

నాటకం మ సినిమా వేకు. నాటకంలో కళికు [_పాధథా 

న్యత వుంది; సిపిమాలో 'ఇఒక్నిక్ కు (పాధాన్యత వుంది. 

నాటక నమాజూలు వుండి, నరిగా కళోపానన చేయ 

సాగితే, ఆర్టోపాననలో దానికి లోటు వుండదని అసందిద్ధంగా 

చెత్బ్చవచ్చ్భు. (నజాభిమిదచి వనాావనలేదు; అది పరె్శణ్ సగుణ౦0; 

అయి లె, "పంచే నత్తా వుననద్ల వుండాలి. వమన కృపులోపాసికి 

పరకీయనింద (పయోజనళూన్యం కాక తప్పుదు. 

కాబట్ట, నన్యు సాటడి రంగ వమూారాండులు యెుందరెనా 

ద్ అరు [| ఇసు అక జ్య గ రావచ్చు. క్ రి గడింపనచ్చు. ధనాన్ని ఆఅర్టింపన చ్చు 

లోకాఖుచిస అనగతం చేసుఖొసి, లోకం వోక డలను బట్టి 

వున సాంచేతిక సిపుణతనూ "పంచి, నస్తే రంగసలం తిరిగి 
శాక థి 

విశ్వత” పిహారం చేయగల్లుతుంది. 

అట్టిదాసికి సిలకడ, సి్ని్గహాం, క్చృమ్. అవనర౦. చాకతకిక్షి 

యీ (లోగుణాలకు. రూపం 'తాల్చ్పిన సుఖి నాటక నమా 

జాస్ని ఆలా న్వర్శొత్పన వేళ అభినందించనివా రుండవుు ననూ 
లం 

._అభినందినాను. 
వాటి 

+ ఆవుల గోపాలకృష్ణమూ రి. 



ఆ. 6. అతత, 663291 కం6ల8మి, 

జొం//07 ; సెక్ ఉలి ఉవ్-క14ీ, 

6 ౮ గై | ౯4 గ 4 గన (|) లింగ 724069, 

(శ్రీ సురభినాటళ కళాసంఘము కార్యదర్శిగారికి 

నమస్కా.రములు, 

మూ నాటక సమాజము నంవత్పరాలుగా అభివృద్ధి 

గాంచి వేస్తున్న కళాసేవకు చి్నాముగా సురభినాటక సమాజ 

సప్తతి న్వర్హోత్సన సంచికను (ప్రకటించు. సందర్భమున మేము 
వ్ భా 

పహృదయపూర్వకముగా అభినందిస్తున్నా ము . 

“పజల జీవయా(త్రను అనుక్షణం తీర్చిదిద్ది అభ్యుదయ, 

అభివృద్ధుల వోత్సహీంచు నాటకకళ మా కృపి” ద్వారా (ప్రజా 

వితంలో మరింత సన్ని హితమై. వర్జి లగలదని ఆశిస్తూ 

భగవంతుడు మా కన్నివిధాల తోడ్చ్పడునట్లు (పాక్థిస్తున్నాను. 



టి?! ఏశ4 

0ం[ష! గిర! శమత శవమై ఆ (స్రిగా /(౮ |||) 
మె ఉం తె సేం కి౬0 419 (యంక34ట 

ఏ్శీమ[01 వ)! 14 లింగ/04 20-7-9059, 

“స్వర్ణోత్సవ సరిచిక సురభి నాటకనమాజములు నాటక 

రంగమున చేసిన సర్వతోముఖకృవ్.ని వివరించుచు (ప్రముఖ 

మ శేషములు | పదర వివ నట నటీమణుల విశెషములు (పద గంచుచు భ మ్యదభివృద్ధికీ 

మార్షములు సూచించుచు మనోవారముగా వెలయుగాక! 

మిరు జరుపు న్వర్లోత్సవమునకు _ప్రచురించు సంచికకు 

నా గుభాకాంయ్షలు 1 

ఇట్లు, 

నోరి నరసింహళాన్త్రి. 



171554 ఉం [ఉగ ల 

న రీపో ( టై 

554] 64మ92స5, 
1715014202042042మ-4, 

18-3-59. 

న* చిన్నితనమునుండియు. సురభి స'టక క౦ పెనీవాము 
ల! 

ల జ్ య ప టి గ వమన ల కా 

నెటు ర మం సచసయమును: పా ్ట్రి నా చెనమును ను. నిను చే. స0.(60 
భా 

త్త ౯ అమ్ జట్టు వండ కిందు చేచు 
ఆం - 

కాలము శో సురభి కంపెసివెదు ముకాం చేసి 

“శీను కొన్నింాని భూచియున్నాను. 

య 
విమయ మేకుంక్రు ఆడనాే ంాటకను నాడునును. 

-వేషములు వేసీ (పదగ్శుముల సిచ్చిరి 

మున్నది. 

ష్ రాజము సావన వస సులొో విద్నా? గానున్న 
- రబ 

నెటకవు-"లాడీరి. 

అంజులో ము) ఖ్య 

మగవారి 

ఇది గాగా జూప 
న 

నుగవాపు ఆప"-నవషములు సయట ఇగాహాోాటముగా 

ఉన్న ఆ దినములలో ఇది ఒక వింతగా ఉండేది. 

ఇంతకాలము ఇన్ని చోట్ల నాటకపదగ్శనము లిచ్చుచు 

కళాచీన వేయుచుండుట వాలా (పశంనసీయ మైస విషయము. 

“సురభి నాటక కళానంఘము” నాటక కళను సర్వవిధముల 

వృద్ధిలో నికి తీసికొని రాగలదని ఆశించుచున్నాను. 

వినా) అవ్వారాథు, 



వనద్భి (భీ నాశ ౦0వా లి బధాలీత్చు. 
ల క్ 

సురభి నాటక క౦0వీని వాడని కుసువుం నంది. 

నాటికీ చేటికీ  మచేనాటికీ కళాసురఖిని విరజిమ్మే 

ఆడినారాయగుసి నాభికమలానికి ద్న్ని పోల్చదగినది. 

నటన నూ తధారియెన ఆ నారాయణుని నిత్య నూతన 

ఏలానం, మూ *ీసుుంఖిి యంవు సుస్థిం గా ఫఛెాసించుగాక . 

స్దానం నరసింహారావు 

ఆలిండియా రేడియో, 

హపాదరాబాద్. 



రవిలేభిలా వీనవొవొో నారనింవామూ ల ఆ 
అనానాయో 

సురభి నాటక నమాజముల (పదర్శనములు అన్నదాదు 

లగు నటుల శెంతయు ఆదగ్శ్మపాయములు, మార్ద దర్శికము 

లగుచున్నవనుట అతిశ యా క్షి ఎంతవమూ తము “కొాజాలనుం 

ఇక ముంవదుగూడ ఏ9 నాటక కళావిభూతి తరతగముల నరక 

బహూురీసుల సభినృిద్ధి గాంచి స్మాపపిమ వవయునట్లు. వట రాజు 

అను గ్రహా ౦చుగాక యని ఆకాంక్ష.౦దు చున్నాను. 

చై ౮ అ" * ౧౫ ఉగ్గ ఇ 

న ప ఆ జ 2 



ళా వాలి గి ఏష 1/౧౮. 

లే (6/0, 

కసె, షా హం కల 

మలినం! 7 వం [ల1న త టలీట్లైోలం 

వాహానేతవూ 

వా;తకు నలుసు నొపంన నాటక (ప్రదర్శన గ్చెక్ర్ 

వం ము (సవగ్శివ అయి ఆం న నౌెటక్వంగం గుంట 

ల 

హప పూసోంది, యూనాణు చక్క-ని గనాటకాలుకూడా 

క్షా ఇం బ్ ల్లో ఫ్ లో కను. అపొవటడుణోంది. యీ పగిసితలు.. జెలుగుల 
| 

తష గరం కా కాలు కాజూలప్రు,. 

అలాంటప్పుడు మూ సురభి నాటకనమాజాటు యింకా 

సాంపదాయసిదం గా సుగనీతవయి. సామాణక పద్ధతిలో 

చక్కని నాట హాలు (బదగ్నిస్తూంచడం సమాచివం గా వున్నది. 

మో సుశభి గాటక సమాజాలు యింశహా చిలవలూ పలవఖూ 

అయి "లూకా కొక సమాజం వొప్పున నెలపొల్పబడి నర్వ 

సోసుఖమెన న స పొందాలని ఆకాంపీస్తున్నాను. 

మా సమాజాలకు*, నామాజికులకూ, మో కృపి సకల 

టేయస్సులు- పరమే థ్యరుడు కలుగ జేయన లెనని 

భవదీయుడు, 

దేవల నువ్భారా థు 
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పే 

1న: శం న యుంుక న ననన నంట నయ కుకుకనకుకుకుడకననుంక కండను నుక 

శౌ 

శ్రీరస్తు 
నురోభలి నావీతో నమొజి న్తతీతీ తభ నందోళము 

కప్పృగల్లు సంజీవమూ రి - బళ్ళారి. 
(౧౧ అజాత 

(శ్రీ మనోవారుండు, [శితజనా ర్ర్తిహరుండు 
సంతతము కృపారనంబు. జిలుకు 

మూఫు లొలయ. గనుత సురభి నాటక కలె 

నంఘమును ముదంబు నంఘటిలంలగ. 

శ అశులిత పీతిం దక గలసి యనంకళాతతి నర్వ_పేత్షక 

(పతతిని భిన్న భిన్నముచి పాళిని దన్సంగ, సాహితీనర 
స్వతి మకుటాయమా మయిన భాసిలు నాటకరూప. సత్క_ళన్ 

సతతము సాకు (శ్రీ సురభి నాటకనంఘ మబెంత ధన్యమో. 

= సినిమాల వజృ్బృంభణమున 

దినదినమును నాటకకళ తిరుగుడు మొగమై 

చనుచున్నదనుట యనృతం 

బని వాళెడు దీని చర్య యద్భుతము గదా. 

కీ 1 - శ్రీలె స్రీపాత్రములను ధరించిశేని 
అనా 

కళకు మెజు6గను రంగ నంన్కరణమునకు. 

దొలి పునాదిని మును వేయంగలిగి రసెడి 
యలఘుతర కీర్తి సురభివారలదె కాదె. 

, సురభీయె తనుజూడ నరుదెం చెడు దిదృత్షజనుల వేర్వేణు కాంత్తలనుదీర్చి 

సురభియె "తా నున్న చోట మూ(గు జనాళికా మోదమును (బీయమారం గూర్చి 

సురభియై తనుబెంచు వరనభ్య వితతికి సమదృష్టి బిరుదభూపలను చేర్చి 
సురభియై తనకై యెదురుదూచు రసికాళులకు సుమాళి సుఖంబు లొకటం "జేర్చి 

లే, ఆంధ భూప టదేశం బెల్ల నావరించి 

పలువిధంబుల. ద్మృత్పజ నలరంబేసి 

వారి (వీమాదర౦బులం జూటజకొనిన 

సురభి నాటక నంఘం౦ంబు చిరము మనుత, 

=, ఆటల6 బొౌటలన్ దసిపి యార్యజనాళి (పశ ప్తి గాంచి బల్ 

మేటి యశంబు నబ్లడల మేరలు మోీజుంగ విన్తరించి నా 

నాటికి వర్టిలన్' సురభి నాటక సంఘము నాదృతిన్ జగ 

న్నాటక సూతధారి కరుణామతిం _బోచుత నెల్ల కాలమున్. 

న నండి ననుట 
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త్తూయలలడోరలోరిల లల లత 0 
నం. గా 

ఖు 

వ క్షే 
న్ 
డె 
వ 

నే 
శ 

న 

త నతీంని టల త 

నురఖి నాటకసమాజ మూలప్పరుషులు 

ఆంధధనాటక కళోద్దారక 

(ల్ల) వనాఠన నోవిందరావుణారు. 

సమాజ నిర్వహణలో - పాృాతధారణలో అసమాన _ప్రజ్ఞావంతులు - నాట్యకళావిశారద 

వనాఠరన చిన్న నామయ్యగారు. 
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శ్రీనుతి సురభి సుభ దమ్మ గారి 

ఆంధ్ర నాటక కళాపరిషత్తు (రిజిష్టర్లు) 

19 వ పరిషన్మహాసభల సందర్భమున సమర్పించిన 

సన్తానపత్రము 

ఎిదువీమణీ న్య గతము / 

'సేవ జీవిత నమన్నగా చేసికొన్న ఇల్లు మా పుట్టిల్లు, (స్ర్రీదనములు నాటక 

రంగమున అడుగుపెట్ట ఛంకించు 'బేఛములో నిర్భయముగా నాటక కళళ నేవ చేయ సమ్మతించిన 

ఇల్లు మో అ_ల్రిల్లు. వ వంగడము (పఖ్యాత య. నట్టువరా౦ డకు, నాటక కళాభిమాను 

లకు కూడలి, ఆంధబేశమున నాటకకళ పరివ్వాప్తి చెందుటకు మో వంశీయుల కృషీ. 
సంపూర్ణ దోహదము కలిగించిన దనుటలో ష.. లేదు. ఊరూర మకాములు చేసి 

సంసారమున (పతి వ్యక్తియు నాటకకళాసేవ జేయుచు ప్రజలలో ఉత్తేజము కలిగించుచు ఒక 
'బేశము నాగరికత అఆ ేళఠము కళాసంపదమోిద ఆధారపడియున్నదని వేనోళ్ళ చాటిన (పసిద్ధ 
వంశము మిది 

ఆంధ నాటక కళోచ్లారకు లగు మి తండిగారిచే నడపబడిన (శ్రీ గోవిందరాయ: 
సురభి నాట్సమండలిలో కాల్యము నుండియు కళౌసేన కుష్మకమించి, వివాహానంతరము మో భర్త 

గారి ీరిట (శ్రీ "వేంక సశ్వల నాటంమండలి లంచ అనేకమంది కళాకారులకు జీవనోపాధిని: 

చేకూరుస్తూ నాట్నమండలిని నేటికనీ నిర్వహించుట యే గాక మి నంతతిని కూడ నాటక కళౌ సేవ 

కుష్యకమింప 'బేయుట ఎంతయూ (పశంసార్హము. 

అట్టి వంగడమున జన్నించి నిరంతర కళా సనీపతో కాలము గడువు మో జీవితము 

ధన్యము. నటిగా జీవయాాత గడుఫుచు, శీలవతి యని (పజామన్నన బడసిన మి దీక్ష (పశంసా' 
రము. స్రీలు నాటకరంగమున కాలుపెట్టి స్వల్ప కాలమే మొనప్పటికి యింతటి పరిణీతి పొందుట 
మోవంటి లవతులు, విద్యావతు లే కారణమనుట నిర్వివాదా౦శము. 

మికు నాట్యసరన్వతి నిరంత రాయురారోగ్య విశ్వ ర్యముల (పసాదించుగాక . 

ననానమంటపము, 

హె దాబౌద్, 

లల.10..50 ఆంధ నాటక కళాపరిషత్, 

ఇట్లు, 



. 

ఫ్రీ వేంక "పిశ్వర నాట్టమండలి-దాలనాగమ్మ నాటక ముతో కార్యవర్పిాాజుగా 

శీ ఏ. వెంక్క్టావు. 

= గాట్ల అకా ్లా లాలన మ్ ముం మ ఇ పను నా 

నీ శో 
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ఇ 
న న్ 
ల్ న్ ళ్ 

ఖ్ 

ఫనా స్త. 
క షో ఇ 

జ స లును నే 

ప్రీ వేంకపేశ్వుర నాట్యమండలి-కపరుక్షేేతం నాటకంలోని ఒక దృళ్యం. 
శ్ 
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వౌ 1గ దొ కి 431 స్లో 

గారుం వెంక,(టావు (శ్రీ అర్. 
థ్రీ వెంక 'పీళ్వర నాట్యమండలి నటీనట దృిందం, 

నిర్వావాకుడు 



పొలరాగమ్మ వాటకములో భయుంకరాకొరుడుగా 

(శ్రీ ఆర్. భోజరాజు, 
తొ 

లి చై. 

స 
భన 
బి 

/( 

తా 

స్టా 

బాలనాగమ్మ నాటకములో 

మాయలమరాలీ గాండ్త సంగ, 



గనాగమ్మగా నాం 

క్షీ చేవి. (శ్రీమతి భువనల. 

చాలనాగమ్మ వాటకములో దాలవర్శిరాజుగా లో గాండ్రసంగుగ బాలనాగమ్మ నాటకము 

మళి అనసూయ, శ్రీ (శ్రీమతి వి. కృష్ణవేణి, ఆర్. భోజరాజుగొరి ఆరాంగి. శ్రీ 



హెథదాదాద్ నాటక కళాఖిమానులు ఆంధ్మప్రదేళ్ గవర్నరు గౌః॥ శ్రీ ఫీమనే? నదార్ 

అధ్యకతిన శ్రీమతి పూర్ణిమను సన్మానించినప్పటి చ్మితము, 
క్ య 

తో న 
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ఆం[ధ(పదేళ్ గవర్నర్ గాః శీ ఖీమ 

వ్ 
ల్ 

నొసచారల్ ఆజ్ 
లం 

చుచున్న అఆభధీినందిం 



కార్యదర్శి న్ దెక 
॥ తళోత్త్సవకారడతాలు 

'జెబ్బది నంవత్సరాల సచ్చగితతో-ఎందరో 

క భాళారుల నసహూచర్యసహకార నంపదతో-ఆంధ 
(వజాదరణనుతో నిత్య (పవర్ధ్థమాన మై వివిధ 
రీతుల ఆంధ నాటక కళాలమ్మీ!ి ననోజ్వల 

శృంగారరం గాభిరణ మై (పకాశించుచున్నది మా 

“సుర భి”, మహోనడికి ఉపనదులక్షైన్ని యో 
శాఖలు వెలసినవి. విశాలాంధలో మొ త్తము 

ముపష్పదియాకు సురభి నాటకనమాజములు వివిధ 

(పాంతములలో నాటక [పదర్శనము లొసంగుచు 
నాటకకళను మహోద్యమముగ తొలినుండియు 
(పచార మొనర్బుచున్న వి. కాలగమనముతో” 

పాటు అభికుచులు _ అభికు చులతోపాటు ఆదర్శ 
ములు మారుచుండుట లోకపరిపాటిక దా! అబ్లే 
మౌా సురభి సమాజ పరిసితులు కాలముతోపాటు 
మార్పునొందుచు _ అదర్శములకు సార్యపదాయ 
ములకు _పాధాన్య ముసంగచుపజారంజనముతో 
ప్జ్తానము విస్తరింప జీయు నాటకములు మహో 

కవులచే (నాయించి. వారివల్ల నిశ్షణ మొంది 
(వదర్శించుటయు (పదర నాను కూలమైన రంగ 
స్థలమును (పదర ఛనానసరము లెన తెరలు దుస్తులు 

అలంకారము లుపయోగించుటలోను మా తాత 

పూర్వులు సుప్రసిద్దులె నేటికిని మాకు నార్ల 
దర్శకు లగుచున్నారు. డెబ్బది యేండ్లుగా సురభి 
నాటక కళానంన లెన్ని యో 

సాదరపూర్వక ముగా 

ముఖ్యముగ వేరళ్కొ-నదగినది ఆంధ నాట్నకళా 
పరిషత్తు. ఆంధులకు నాట కళాపరివత్తు కావలె 
నని మొట్టమొదట నంకల్పించినవారు న్వర్లీయ 
విశ్వనాథ కవిరాజుగారు. వారి నంకల్చ్ప బలమే 
"నీటి ఆంధ నాటకళాపరివత్సముజగల స్వరూ 
పము. (శ్రీ విశ్వనోథ కవిరాజుగారు కీర్తిశేషులు 
నాటక కళోడారక వనారన గోవిందరావుగారి 
సమాజమునకు నాటకములు రచించుచు గురు 

ప్రజా నంనలకు 
థి 

నపవపాకశార మొనరి నవి. 

స్థానమున నుండెడివారు. [ఫీ కొత్తపల్లి లత్ముయ్య 
గారు (శీ గనోవిందరాయ సురభి నాట్యమండలి 
కార్యదర్శి. (శ్రీ విశ్వనాథ కవిరాజుగారు తమ 
పరిపత్సంస్థాపన సంకల్పమును గూర్చి గోవింద 
రాయ లత్ముయ్యగార్ల తోసంటప్రదించి పరిమత్సం 
వ్రాపన క ౦కురార్చణ మొనర్చిరి. స్ర్త్రాను 

వా_స్తవ్యులగు (శీ చట్టి చిన్న పూర్మయ్యపంతులు 
గారిని _ స్వమండల వా నస్తవ్యులగు (శ్రీ ఆచంట 

"వేంకటరాయ సాంఖాాయన శర్పుగారిని విశ 

దాత (శ్రీ కాళ్లీవాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు 

గారిని పరిదధ్యతులుగ (శ్రీ కవిరాజు గాకీ 

యేశర్చాటు చెసిరి. తెనాలిలో 1999 నంవత్ప 
రమున (శ్రీ గోవిందరావుగారి నిర్వహణదీతతో 
| పథమాం(ధ నాట కళాపరిపత్తు జరిగినది. దానికి 
పది వేలరూపాయలవరకు ఖర్భ్బృుయినది. (భీగోవింద 

రావుగాశే భరించిరి. పిమ్మట (పతి నంనత్సరము 

జరుగు పరిషద్యాగర్షిక నమా వేశములకు గూడ 
(శ్రీ నోవిందరావుగాలే చాలవరకు ఖర్చులు 

భరించుచుండిరి. 1986 వరకు పరివత్తు ఆర్థికముగ 

బలపడి వార్షి కోత్సనములు కూడ జరుపుకొనగల 
సితిలో లేదనుట మికు తెలిసిన బే. (శ్రీ గోవింద 
శావుగాే కొత్తపల్లి లఖ్మయ గారి దాంరా 

బహుధన వ్యయముచేసి పరిషత్తునకు శాశ్వతీ 
సరూప మొసంగిరి. ఈ మహత్తర సంస్థకు 
శారణభూతులెన మాసురభి నాటక కళానంఘ 

మూలపఫురుములు (శ్రీ గోవిందరావుగారి కాంధు 

లతోపాటు మేముకూడ అేేవముగా బుణపడి 

యున్నాము. (శ్రీ గోవిందరావుగారి జనకులచే 

మొట్టమొదట సురఖీగామమున (పఫారంభ మైనది 

మా సమాజము. (శ్రీ గోవిందరావుగారి కృమీ 
మూలకంగా జెబ్బదియేండ్ల నవజీవనవికా నంతో 
(పవర్థనూనమైనది నురఖి. (శ్రీ) నోవిందరావుగారు 
తమ భార్యలను, పృుతిక లను, కోడం, డను రంగ 



స్ట్థలములకు నమర్చించి ఆం ధ'బీేశమునకు (శ్రీలు 

“కేషధారణ చెయ్యడానికి మార్షదర్శకులయ్యారు. 

నమాది నిర్వహణకు నీలము పభానవుని భావించి 

ఆచరణలో పెటినవారు గోవిందరావుగాకు _ 
పరో 

నంఛచార యోగ్యమైన (పేశతుకాగారము రంగ 

సలములు తదితర (పదర్శక సామ్మ్శాగి ననుకూర్చు 
యఖ 
ఫొని సమాజము స్వ్యయంపోహక ముగుటక్రు 

'వాశ్వ్యతముగ నిలిచి కళెసేన వేయుటకు తగిన 

పదతుల నే న్వ్షించి ఆచరించి _ నిర్తారించినవాము 

(త్రో వనారన గోపందరావుగాేే మా సుగఖి 

నమాజము _పారంభ మైన మొద లాంధ చేశ 

మున ఎన్ని యో సమాజనులు ఫ్రటి గిటినపి, 
లు జ్ర 

ఒక న్య క్స్ పె నాధారపడిన నమాజు 

ములు, కళచొకానులు ౩ నట్టి లు. సహాకులైన 

జమిోందాగూ, నెలకొల్పిన 

నమాజము లెన్నో వఉలుగునాట ఫుట్లినవి _ గితి 
వి 

నవి. కానీ సురభి నమాజములు మాతను? స్ర్య 

సావ గ 0౫" 6ుా 

కాంంపట కుచున్నపి. "కారణ మసనేమన (స 'భ్యేకన్య కుల 

(పతిభకు సురభి నాటకనమాజములు తలవంచి 

ఉాన్యను చేయక నమాజగొౌరవమున కీ అంకిత 
'మెనది. సాదుచాయుక్ కుత వమూారకు ష్ 

నము మెంకు. వకొందం నటులనో గాయకు 

లనో నము+కొని నమాజములు నడుఫుచుండుట 

లేదు. (వధానప్యాచేధారి మొదలు బంటటోతు 

పాగధారినరకు న వాద్భవ్ థీ మూచుటచేతనే 

వమా నిర్వహాంప బడుచున్న వి. 

ఆడంబర మెన [పకటనలూ అనర్హ్శ ములై న ఆటో 

పము సురభివా రనునరింసరు. వారి _పదర్శనమే 

నాకికి (పమాణము.ఈ యాభారనరము ననుసనరిం చిన 

వారు గోవందరానుగారి వీనతం[డి కుమూకులు 

వనారన చిన్న రామయ్య గారు. (పతిఫభావంతులై న 

నటులు, చితలేఖకులు. అన్నిస్ధాలా నాటక 

లక్షణములు వాటించి నమాజనిర్వహణ వాలను 1 

కలాపములలో సిద్గహస్తులై _ చిన్న రామయ 

గ. గోవిందరావుగారి శెందును 

రీసివోని కళాసేవ శోసినారు. నాటక కళకు నంబం 

ధీంచినంతవరకు (దర్శన, పాతీధారణ, (పేతు, 

శకాగార నిర్మాణాద్య నేక శాఖలలో చిన్న 

ఉల అం 
సమాజము టు 

రావమయ్క్కగారు అఆరిజేరినవారు. జీటీ సురభి 

నమాజయిలు స్యయ౦పోషపకము లగుటకు వారు 

చూవీన మార్షమే మాకు అనునరణీయ మెంవది. 

కుటుంబాలతో రమాకమి అర వె 'జెబ్బదిమంది 

(స్రః ఫుగువ, బాలనృద్దులతో పదిలారీల సామ 

తో సలకొక ాగేనుము వొప్పున నాటకీ 
(పదర్శనములిచ్చుచు నంఇవార మొనర్సుచున్న 

“పెదనమా జయులు ఆంధ -జీశమున య. 

సుంభివా!ి స్త్యజ జవత విభానను" నాట్యకళ శే 

కిన మెనది. మాజననచరాం౮ం కళఇ” నణనిర్యాణ మ+"లు 

రంగస్థలము పెన చే. ద్సిసిబట్లి “కొందు వ్చ్త్ త్రి 

సాటకనులసనీ, వార నాటకములనీ (కొత్త 

సేస్ట పెటి వీలుచుట జరుగుచున్నది. కళ తొలుత 

ఉ౩స్పాహ ఫుఎన్పనముగ నే _వారంభమై నెను 

(న న గడం౦గ్ని నృ వియ్ 

యగుచున్నది. ది లగిత 

చ అల కిక షరి మా తప్పసిచే. అందున 
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క్సిత స గాన చి బే 'ఖనాది 

ల (వఎపగ్శన ప ఆ సన్టమెనది. బహుజన 

సవాకాన మవనసెను. బహాుఖి (పవార మనవనర ముం 

అటిచో వా; పారదృష్టిలేని (ప్రదగ్శినములు 

నమాజములు ఒకటి చెండు నాటకము 

లకు మించి _(పదగ్శింపజాలను, "నేటి ఓ" ఆస్బాహాక 

నమాజణు'ే దీని కుదాపారణము. శేనలను కళ 

కళకోన నేనన్న (గంథన్థ వాక్యము నాటక కళకు 

సమన్వయింపదు. వ్యాపార దృష్టి లేని కళత్వం 

త్యరలోన నఖించుట తథ్యము. అది గురుతించియే. 

సురభి నమాజములు "'పెదయెత్తులకు, ఆడంబర 

ములకూ తలయొగ్గక కువిమర్శకులతో వాగ్యా 
దను పెట్లుకొనక "తమ పూర్వ నాం ప్రదాయము 

ననునరించి సమాజనములు నిర్వహించుచున్నారు. 

కనుకనే 'జెబ్బదియేండ్లు నిరాఘాటనుగా 

నమాజములు నిర్వహింపగల్లిరి. న్వర్డీ గీ య 
నటరాజ శేఖరి డి. వి. సుచ్చారావుగాకు నమాజు 
మును పాతిెేజేండ్లు నిర్వహించినారు. బంచా 
వారు కా న్నే ౦డ్లు నమాజము నిర్వహించినారు. 

పువ్వుల నూరిటొబుగారు (పస్తుతణు నమాజము 

నిర్వహించుచున్నాకు. పె నమాజములన్నియు 

వ్యాపారదృష్టి కలిగన వే. వృ త్తినంఖభుములే. కాసి 

గాపంచే 



ఆఏ నిలువవు. కారణము, ఒకవ వ్ తీపాధా 

తపై నాధారపడ్ల మ. అవ్య స్టే 

నసమాజములు య ఫు... కాని 

వల? 1 లట్టు కాదు. ఆంధభాషయున్నంత న 

వరకు సురభి నమాజము లుండవలసిన టే _ 

మవూనమాజములు జీవనదులు _ కుటుంబ 

(పాతిపదికపె - సంఘకీవన సంస్కారముతో 
సనమాజముళేర్నరచుఖొనసి నాటు మున. 

వ్వ క్రి _పామ*ఖ్నతకు మా నమాజములలో 'తావు 

లేదు. ఎంత ,_పతిభానంతుడైన నటబుడై ననూ 

“'హశిలు” నిర్నించుట మొదలు హోలు తీసి వేయు 
వరకు అన్ని పషయాలలో సామాన్యునితో నమ 
ముగ కల్టించి పనిచేయగలడు. మా నవమూాజ 

ములు స్వయంవోపక ములు - మూ నటులను, 

శళెకాచవుులను, మా పనివాం డను మూ నమాజు 

ములే తయారు వేయుచుండును. కనుక మా 

సమాజముల కెన్నడును ఛభంగములేదు. సురఖి 

నమాజనమున గల (పతివాడును “మనేనేజరే, 

సురభి నమాజమున గల [పతి కాంతయు హీరో 

ంలనే” అని ్ఫీ విశ్వనాథ కపరాజుగారనుచుం డెడి 

వాన. అది తధ్యము - ఇద్దరు పీల్లలుగల దంప 

తులు మూడు రూపాయల పెట్టుబడితో ఒక 

చిన్న్యగామమున (పథమ నాటక (పదర్శన మిచ్చి 
ఆశేండ్లలో యాబది'వేల రూపాయల విలువగల 

రంగసలమును _ నంవార నాటక శాలను ఆధునిక 

ధ్వని కాంతి యంత్రములను నంపాదించి "నేడు 

ఎన 'భైమంది కఖె కారులను పోపి.0ంచుచున్న సురఖి 

ననూజమున్నది, ఫుబ్బలో వుట్టి ముఖలో మాడిన 

నవమాడములకు మా సురభి నమాజములకు వాతా 

వు. గలము, ఒక వ్య్ప్వె క్రి పె ఆధారపడ్డ 

సవన తతో మా నవక జాలక పోలికయే 

బేదనుట నిరంంవాదాంశథము. మాకు వారికంశు 

బా ఫ్యతలు 'పాచ్చు-కుటుంబము లెన్నో మాపై 

నాధారపడి యున్న విలువగల నామ్మాగి 

యెంతయోా యున్నది. అట్టిచో చేతినంచితో 

నాలుగు దిక్కులనుండి నలుగురు నటులువచ్చి 

(ప్రదర్శనమిచ్చి వెంటనే నై లెక్కువారివలె మేము 
(థవర్తింపజాలము కడా! వారు ప్రతిభావంతులే 

కావచ్చుగాక = వారు నాటకకళ తమకు వృత్తి 

కాదనిశాని.వ్యాపారము కాదనికాని చెప్పగలరా? 
య. సురభి నమాజములు వృత్తి 

వమాజమును వ్యాపార నంస్థలని అప్టపఛభారము 

చేయుట తగినపని కాదని మనీఏ చేయుచునా, ము. 

పది పం డెండు కుటుంబములలో _ పది లారీల 

సామాగ్రితో పల్లెపట్టుల (పదర్శనము లిచ్చుచు 
సురభి సమాజములు స్న్న మొన్నటివరకు (పము 

ఖుల దృష్టిపథమున పడ లేదు - పెద్ద పట్టణములలో 
(పదర్శనము లచ్చుట శస్నియో (పతిబంధములు 

గలవు. ఎన్నో ఆఫీసులకు తిరిగి, ఆఫీసర్ల నాశ 

యించి, ఖాన్న సెలలక్ు గాని లె సెన్సులు. సంపా 

దించుట క ష్టమగుచున్నది. ముఖ్య విషయము 

పట్టణములలో లభించుట, లబ్బమైన 

స ల నచ్చుకుండుట, నచ్చిన 

తరువాత ఆఫీసులలో జనుగు నహాజ మెన జూప్య 

మునకు మేము సిలువలేక పోవ్రట “సంభవించు 

చున్నది. డెబ్బది యొనుబది మంది జనముతో 
సామూ గతో సుడి గాపులుపడి ల సెన్బుల కొరకు 

ఎదురు ల తెన్నులు చూచుచుండుట వాాపార లత 

ఆము కాదుకదా! పె కారణములచే నేము 

పట్టణములలో తరచు _పదర్శనము లొనంగు 

కుండుటచే _ _పముఖులకు దూరమగుటయు 

నంభపంచు చున్నది. అంత మాశ్రైమున సురభి 

నమాజము లంతకించినట్లు కొందము భావించుట 

వఛో-దచసీయము. డెబ్బది యీండ్లుగా ఆంధ చేశ 

మున (పతిర్మాతియు నెచ్చటనో ఒకచోట సురభి 

నాటకము జరిగి తీుననుట నిరింవాదాంశము. 

(పభుత్యము నేడు లలితకళల కెంటెని (వోత్స్చాహ 

'మొనంగుచున్నది.మాకుగల స్వల్చావరోధములు 

తప్పించి సత్వ్రగము కానలసిన ల సన్నులు చేతికి 

వచ్చునట్లు చేసిన చో ఇంతకు మించిన కృమీ చేయ 

గలమని మసవి చేయుచున్నాను, మాకు ప్రభుత్వ 

శాఖలవల్న క లుగుతూన్న 'తాళ్రాలిక ఫు యిబ్బందు. 

లను మా ముప్పదియారు సమాజములు ఎదు 
రొ్క-నవలసి వస్తూన్నది. 'మొన్నటినరకు వమా 

సురభిసమాజములు ఒకరితో ఇకరికి సంబంధము 
లేశ యొువరికి వారుగావుంటూన్న నమయం౦లో 

నసనలము 

నలము ఏ 
థు 



ఒకరి కష్టసుఖాలొకరికి తెలియక తెలిసిన తీర్చు 

ఫొ-సే శెంవు "లేక్ట అధ్యాన్నస్థితిలో నుంజెడివి. 
"జీళం స్వాతంత్ర్యం పొందినాక క ళాసంస్థలూ 

(పజూనం ఘాలూ సామాన్యులుగా "నేర్చడుట మి 

శిల్లరకు విదితమే. అక్రే 1956 సం॥[లో మా 
సమాజములన్నిటిని నమా వేశపరచి సురభినాటక 

కళా నంఘమను పేర ఒక నమాఖ్య 'నేర్పరచు 
కొంటిమి. వర్పరచినబే తడవు అనుకొవ్నంత 

ఉత్సాహము టపదర్శించి మావారు నంఘాఖి 

వ ఎదికి వేయూత నొనంగిరి, 1960 జనవరి 26-30 

-జేవీలలో తెనాలిలో జరిగిన సురభి నాటక కళా 

నంఘనప్తతి వార్షికోత్పవములు జరుపుటకు 
సంఘము లెల్ల పాల్గొని చేయూత నిచ్చుటయే 
కారణము కదా! ఈ ఉత్సవములు జయ 

(పదమగుటకు కారణభూతు.లెన విద్యాశాఖా 

మాత్యులు ౫ న పట్టాభి "నామారావ్గారికి, 
పద కీ? స్హై సానం నరసించో రావుగా8ికి వూ నురభి 
లే గ ళానంఖఘు వతుమున కృతజ తాభివం 

దనా లర్చిస్తూ న్వర్షోత్సవ నంచికకు నవాకరించి 

తోడ్పడిన నంపాదకవర్ల్షమునకు, ముఖ్యముగ 
సాహితీ సమితి నమా వేశము లుత్పవనందర్భమున 

నిర్వహించిన సభాపతి న్ద్రీ శివళంకరస్వామి గారికి 

కవిసామాట్ళొళీ నోరి నరసింహశాక్రి(కార్యదర్శి) 
గారికి అభివందనాలు. *ీసురభినాటక కళానంఘ 

పురోభివృద్ధికి సర్వవిధముల పాటు బడి గొప్ప 

'సేవవేసినవారు *కఏంది ముల్హాది "వేంక టకృష్న్ల 
శర్మగారు నంఘ పతేమున వారికి మాకృతజ్ఞతాలి 

వందనములర్చించుచున్నాను. 

తలుగు విశ ఏవిద్యాలయి 

గంంఫవాలయం 

అతచూదు స అఖస్థ్రంంం అణ ఈక కకత ఈపువై 

ర ౨౨౨ ౨౨౨ ౨౨౨ ౨న కని అనని వివలకని నఖ 



అీ కం జొ చామక్చృష్ణరావి మ. చిత్తూప 
అధ్యతులు ; . రట-4-56 

ఆంద సంగీత నాటక ఎకడమీీ హై(డానాద్. 

(శ్రీ బారదా విజయ నాఖ్టామంశలి నురలివారితి 

ఈ నాట్యమండలివారి కుకుశ్నేత నాటకమును "నేను చూచితిని. భారతకథ 

సంపూ రృముగా రంగముమిోద ఇదే మొదటిసారి నేను చూడటము, ఇది ఒక సాహనకార్య మే 

కథయందలి ముఖ్యఘట్టములను వోగొట్టక రనవరితములగు భాగములను జక్క_గా ప్రదర్శించిరి. 

శటీనటకులు వారివారి పాతలను చక్కగా నిర్వహీంచిరి. అందు (శ్రీకృవ్తప్యాతభారి (పత్యేక ముగా 

(పశంశార్షుడు. ఈ నాట్యమండలివారు ఇది వొక కుటుంబవృత్తిగా నడుఫుచున్నారు నాటక 

(వదర్శనమునకు కావలసిన పరికరములు అనగా నాటకహోలు, ఎలక్టి లక్ స్లాంటు, స్టేజ్ ఎక్విప్ మెంటు 

వగై రా యావత్తు వాళే వూరూకు తీసికొనిపోవుట ఛాలా పొగడదగిన ఏిషయము. ఇట్టి సాధన 

సంపత్తుల నమాజమునారు 'దేశసేన చేయుట చాల సులభము. పంచవర్ష (పణాళిక విషయములను 

నాటకరూపమున నే (గామాంతరములందము (ప్రచారము చేయించుటకు యిట్టి సమాజములు 

చక్కగా ఉపకరించగలవు. మన గవర్న మెంటువారు యిట్టి ఉత్తమ అవకాశములు తగురీతి ఉప 

యోగించుకొని బేళాభ్యుదయమునకు సవాయసడవలయునని నా ఆశయము. ఈ మండలివారికీ 

నా హృదయపూర్వక అభివందనములు, ఆశీస్సులు. 

ఆర్. వి, రామకృషరాజు, యం, యల్ న 

క! 



నువమార *నురబీ కళోవానవలు 

న్్ ల్ నాజ్బచాతురీదురీణులు 

శ్రీ శారదా విజయం నాట్యముంణలి వారికి 

గుంటూరు పట్టణ నాటక కళాభీిమానులు 

సానురాగముగ సమర్పించిన 

సన్మా నపత్రము 
జో 

క 
రచన: (లీ జంధ్టాల వొవయ్రాబాదత్ర్రి 

నవరన నొట్య సరోనన "నవ వోవస సర్ధవమూన నళినములారా | 
నన మితములానరా 1 వవ నరోదయము మోకు సురభి నందనులారా 

“విజయశ్రీ” లినె మాకు _గకొనుడయా వేనోళ్ళ మా _వేతుక 
(పజ “-సష్ప్వక మేలని మెచ్చి తెచ్చిరి రసార్త్రస్వాంతు లై; యా నభన్, 

విజయంచేసిన విద్వద్యగణులు దీవింపంగ “(శీ శాండా 
( 'వ్టో మో ఇ వ వళ గ ర్ం ల పే విజయాల౦కృృత నాట్య మండలి జగద్విఖ్యాల్ న వ్రించుళేన్ . 

నంగీత సాహీాత్వ శృంగార గంగాతరంగాలు భుగభుగ పొంగినటులు 

చల్ల చల్తనీ పాలవెట్స్లో జూబిల్సీ మల్లెమొగ్గలు విగజల్లి నటులు 

వందాకు సుందరీముందార మాలావురందము లందందు చఛిందినటులు 

సోగకన్నుల రాణి మూగదూఫులలోని రాగాలు తీగ్యలై సాగినటులు 
సురభి నగరాన తలయె త్తి పరిగి విన్తరల్స్ శాఖోపశాఖ-లె యొల్ల దిక్కు 

లారసి ఫలవుష్పుభరితమై మొరసె నేడు క"తుకము లల్సి మా కగాకల్పవలి. 

కనుమూసి పెరచులోన నె మూరిపోయెడు నవద్భుశ్య పరినర్తనములు మూచి - 

ఇంద్రధనుస్నుపె "కెక్కు_చున్నట్లు రంగులు వెలా ర్పెడు లెరంగులును చూచి 

సినిమాల తలదన్ను చిత విచ్చిత నంఘటన నిర్మాణ దశక్షతలు మదూచి 

“వాతావీ గణపతి” గీత మారంభించు _వాక్సం(పదాయ నంపదలు చూచి 
కంగరవుణీయ జంత మంత్రములు చరాచి,*న _ర్తకీనర్తనావర్తనములు దూ-చి 

సమ్మ దము జెంది తన్మయత్వమ్మునంది మెచ్చ్చె గ_ర్హపురమ్ము మేల్నేలు మిమ్ముుం 



భయ 'మెరుంగని “'షామాలయపర్వతం"* ౨ న బలరామమూర్తి మూ బాబురావు 

అభిమానకృమ్ముడె నభను మైమరపించు ఘనుడు మా యన్. వీ, _పకాశరావు 

గద దాల్చి గుండెలు కదలించు సింహగర్టల'+ఘటోత్క_ చుడుమా చందరావు 
మవూాయాబజూరు “లత్శణకుమారుసి” పోజుపె పోజుపెట్టి మా పాపరావు 

“శకుని చేయూఫు'కాలకొశకుని”దూఫు'మాయలమరాఠకితంతు భీమన్న గొంతు 
మరచిపో లేరు గుంటూరుఫురమువారు సురభి ెల్తుల చుట్టాల సురభి నిజము, 

(నీ పాతంబులు న్ర్రీలె దాల్చు టొక వైశిష్టంబుగా నాట్యల 

ఆపూజా పరతం౦తు ఉన “ధనలశథీి” పుృుతులాతా నఖ్రా 

(శ్రీపాదార్చకులారా మి కిన శుభాశీస్పుల్ విశాలాంధలో 

దీవించున్ భవదీయ నాటకకళల్ 'దేదీష్యమానంబు లె. 

వకావంశపయోనిధి రాకాశశి అ్యృగపీన రాజిలుచుండన్ 

(న్రీ) కాళీకృవ్న బుధ (శ్తీకరములు మిన్ను మనుచు న వూధవముల్. 

మున గుంటూరు; మహోాంధ నాటక కళా మాధుర్య సౌందర్య సా 

ధనకుం "బీరు; కవీందచందులకు చేందం బాచు నొప్పారు మా 
జనముల్ మెచ్చిన “శారదా విజయ”” దీళశ్రాదశఫనా మి కివే 

ఘన నన్నానము లాదిజేవ వముణెేేఖల్ నత్యసౌహోర్థముల్ 

తత౦యటొాడు ఇట్లు 

జి.._.12.---50 గుంయూడు వద్చణ నాొటీకరో కొళలొాబిమాశులు 



శ్రీ గారదావిజయినాట్యవుండలి 

ఛి / 
న 

ఎం ల చెడు రంధి 

(శ్రీ శారదా విజయనాట్యమండిలి నటీనట 

ల్ 

య?! 
॥ న అతు ట్స ఆ. అలం మో 

బృందిము. 

నిర్వాహకుడు ; (న్రీ) ఎస్. ఎ. బాబారావు. 

గుంటూరు వైజ్ఞాని సమితి పక్షమున తీ శారదా విజయనాట్యమండలి 

వారిని సనన్మానించుచున్న 

లీ వకా ఆంజ బేయులుగారు. 

భం 2 

(శీ శారదా విజయనాట్యమండలివారికి గుంటూరు 

పురజనుల పక్షమున ఘనసన్మానము గాంచుచున్న 

మాజీ ట్రైర్మిన్ 

శీ గీ ళం నరశింహోరావు 



మ 
న టా 

అనవా 
సాల లో ప 

సను ఏలీ 

త 

మాభూబవార్ నాటకములో దబలరామునిగ 

(శీ) యన్. ఎ భాబారావు. శీ యక్. ఎ. బాబారావు. 

పరుకేేత నాటకములో అర్జునునిగ 

నన స క్ ఈ న్ | 

మామాబజాల్ నాటకములో లష్ష్మిణకుమాలనిగ దేవదాసు నాటకములో దేవదాసుగ 

(ఖీ యన్) యల్, పాపారావు. శీ యన్ యల్. పాపారావు. 



ఆఅఆనసూయ నాటకములో దత్తా తీయ బిననం 



మాయా:౬జార్ నాటకములో ఘటోత్కచుడుగా (శ యస్, ఎ, చందరాపు, 

ఆఖిమన్నునిగొ శీ సుబ్బయ్య 

న. స్ గ 

ల క్ కను 
॥ ద టా కుల ల్ 0 యయా 
లే లీ య! వు 

జ జ త్ ల 

 తంయహంం య గరం ల కోకో వోలు. వం ని 
ల . 

న. ర ర 
చింత వచ ల తడ 

అం చు ఉలి ల పం రం టకంల టల త్ క య ల న! 
/ 

ఇల. పో జ్ వ 4 గోతం తనాతుం 

పరుకేత నాటకములో ఒక దృశ్యం, సతీఅనసూయ నాటకములో ఒక దృశ్యం, 
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చేసినప్పటి దృశ్యం. 

యక్. ఎ [ప 

కు ఘంటాకంకణ మొ వాత క్ఫ్ 

మార్కాపురం పౌరులు ఫ్రీ 
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సతీ అనసూయ *నాటకములో నారదునిగ 

నీ యన్, ష్ పకాళ్. 

శీ యక్. తీ, (పకాళ్, 

పరుక్షేత నాటకములో శశ్రీకృషునిగ 



దేవదాసు నాటకములో జమిందార్ నారాయణరావుగా శీ కృష్ణలీలలు నాటకములో ఆకూరునిగి; 

శ్రీ ఎన్. ఎ. (ప్రకాశ్ న్ట్రీ ఎన్ ము? (పకాశ్ 

హరిశ్చంద నాటకములో వీరదాసునిగ సతీఆనసూయగ శీంమతి శకుంతలాదేవి 

లీ ఎన్ *ఎె, (ప్రకాశ్ ం నటనాప్రవీణ శీ ఎస్, ఏ, (పకాళ గారి ఆర్జాంగి. 



రోదగా (శ్రీకృష్ణలిలలు నాటకములోయ 
అం 

మతి కోపేశంరీడేవి శ్రీ గ్ మాయాదిజార్ నాటకములో రేవతి 

శ్రీమతి శకుంతలాదేవి, ళా జ 

ట్ర దా వ శ్రీ యస్. ఎ, దాదారావుగారి అర్థాంగి 

మాయాబజారు నాటకములో శళళిరేఖగా కురుక్షేత నాటకములో (దౌపెదిగ 
చి॥స త వతి, శ్రీమతి కో కేళ్వరీ దేవి, 

సత్యభామగ [శీమతి చందకమారి, 



స అ
త
ా
.
 

ఈ 
జ
 
ర
!
 

న
 

శ 
ల 

ళ్ 

తన్గత్షట్టూం. 

అనన్మంన 

్ 

టు 

పరస 

న్ 

చ
ల
 

ఇ
 

న
ో
 

వ 
ల
ం
న
్
త
డ
ో
 

తర
ు 

ఉచ
టస
ోం
ను
 

హ
న
 

స
ల
 
చ
ా
!
 

ల 

/. 

*ఖ్రరి 

క 
ణి ఛ్ ముఖనటుడ్తునట 

ది, 

శారవా విశియనాట్యమండిలివారికి టిచెఎన 
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శక ఇం నత బ్య ఫీ అపర క్ట 

ఖ్య ను 

౯ 

|] స 
క్ 

గ్ 
1 

| 
| 

న్న 
సనో 

_* లంకాదహనము నాటకములో 

మాయాశూర్పుణఖగా గోవిందరావుగారి సతీమణి 

(శ్రీమతి లత్రమ్మగారు 

బొలవదరిరాజుగా 

నీ మతి నాగలమ్మీ + 



సురఖీ నాటక సవమూాజముులు 
పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు 

తెలుగు దోళమున స్థరోలివానము,. 

మవోరాష్ట్ర సామౌాజ్యము విచ్చన్న మైన 

తరువాత అచ్చటి సైనికులలో పెక్కురు ఇతర 

రాష్ట్రములకు తరలిపోయినట్లు చరితలు 

'వీర్కొనుచున్నవి. అట్లు పతర ర మట 

పాలెన సెనికులలో ఫొందరు కృమీవలు లెరి. 

థొందరు మ. లాటలు, ఏథినాటకోములు 

మొదలగు నినోదములను పదర్శించుటలో ,ప్రావీ 
ణ్యమును నంవాదించిరి. మరికొందరు దొంగ 

తనములు, బందిపోటులు మొదలు పెట్టిరి. 

పె సెనికులలో హొందరు లెలుగు బేశమున 

రాయలసీమ జిల్లాలకు కూడ వచ్చియుండిరి. ఈ 
సె నికజూతికి “ఆరెకాఫులు” లేదా “ఆరు మరా 
టీలు” అని పీకు. ఇది కీ శ. 1550 క పూర్వపు 

వీషయము. ఆనాడు రాయలనీమ జిల్లాలలో 

బందిపోటుదొంగలు వీజ్బంభించి, ఉాళ్ళను కొల 

గొట్టుచుందురు. కొత్తగా తెలుగు దేశమునకు 

వచ్చిన ఈ అరెకాఫులను (బచిటీషము అధికారులు 
మచ్చిక చేసికొని, బందిపోటుదొంగల గుంపులను 

పట్టుళొనుటలో వినియోగించిరి. సెనికజూతిక 

జెందిన ఈ అఆరెకాఫవులు నంకుల నమరములందు 

తమవారు కొందరు చనిపోయినను లెక్కచేయక 
చిట్టచివరకు ఆ బందివోటుదొంగల గుంపులను 

పట్టి అధికారుల కప్పగించిరి. అందులకు (బిటీషు 

వారు ఆనందించి, కాందిశీకులుగా వచ్చిన ఈ 
ఆ రకాఫులకు నాటి బళ్లారిజిల్లా, రామదుగ్ష౦, 

గుత్సి మొద్నలెన. (ప బేశాలలో కొన్ని వేల ఎక్ 

రములను ఈనాముగా వాసి ఇచ్చినారట. ఈ 

ఈనాము దానపట్లా నేటికిని “+ రామదుర్ల 
(డమెటిక్ థియీటర్చు?” యజమానులైన 

వనానర వెంకోబారావుగారి యొద్ద ఉన్నది. 

(వీరిప్పుడు .నాటకములాడుట విరమించి కరీం. 

నగర్లో వ్యవసాయము చేయుచున్నారు). బహు 

శాలమగుటబే అందలి అరములు నేడు అంత 

స్పష్టముగా కానవచ్చుట లేదని తెలిసినది. 

ఈనాములు లభించుటతో ఈ ఆనెకాఫులు: 

బళ్ళారిజిల్లాలో స్టి సిరపడినారు. ఏరందరును వనా' 

రనవాే తు రానురాను నంతతి ఎక్కు 

వగుటచే [కమముగా మూడు శాఖలుగా చీలి 

నారు, రామదుర్షము వారు, సురభివారు, కాల, 

కొండవారు, అయా (గామ నామములను బటి 

ఏరికీపేర్షు వచ్చినవి. రామదుర్గ్షమువా న (శ్రీ 
వెంకళోబరావుగారు వ్యవసాయము చేయుచు 

న్నారు. ఇబాలకొండవారు కొందరు బొంబౌయి 

సినిమా కం పనీలలో చేరినారు. ఇంక ఇంచు 

మించుగా సురభి వారందరును నాటకము లాడు 

చున్నారు. ఈ సురభివారిని గూర్చియే ఇప్పుడు 
వివరముగా (నాయుచున్నాను. 

(శ్రీ ఎనారోన నంవజీవరాఖు, 

శ్రీ. శ. 1860  _పాంతలో (వ్ర ననారన, 

నంజీవరావు అను నతడు తన అన్న గారితో (ఏరి 

"వీరు తెలియరాదు) కలిసి నవసాయము చేసి 

హొనుచుంజెను. వారికి *'సాఠా డిపో కూడ 

ఉండెడిదట. నంజీవరానవుగారు సాఠా వ్యాపా 

రము భబూచుకొ నెడివారు. కొ ౦0త 

(తాగుడునకుగూడ అలవాటు పడినారు. అన 

గారి వ్ల్గలకు వీనతం[డీ వ వ్యవహారము నచ్చలేదు. 

వారిలో. పెద్దఅియిన (శీ మత్స్య పహానుమప్ప. 
ఒ త్తిడివలన అన్న దమ్ములు వాటాలు పంచుళొని. 

విడిపోవలసి వచ్చెను. ఒకనారు _తాగినమత్తులో 
నంజీవరావుగారు తనకు వాటా వమా అక్క_ర 

జట 



'లేదని 'చెస్పివేసినారట. నంజీవరావుగారి _పవృత్తి 
ఇాలా నిచిత మెనది; వారి మరణమునుగూర్చ్చి 

కూడ వాలా చితముగా చెప్పుదురు. ఒకసారి 

అమ్మవారి జాతర  జనుగుచుండగా ఎనరో పరి 

పోనమునకు *నరబలి” కఈ+*డ జరిగిన బాగుండు 

నసికట. నెంటనే నంజీనరావుగారు అండులకు 

సిద్దపడి, “*లపోద కల్ ట్ర్సి సస. ఆజాసాం లకే 
అకా 

(వాణములు పోగొట్టుకొ నెనట 

ర్ టల టలు? 
ఓట 

ర ట్రే గశ్ క? సంజీవరానుగారి మరణనుతా వారి కుటుం 

బవ? సిగాథధానమెనది. నంజీవనానుగారికి ఇను 
మా 

న ల అమల ము 
వై; స న ప టు. నర ఏద, 

క క. వీలు. 
జ. 

జ స్రయ్య్న: టీం 

1 5 'నాయ్ము, 2 సుబ్బయ్య, 
= [ఖ్ 

“దవన బస్తాజీరా న్స (క్రి ఎస్తైన్యు 

'ల్దా క్రై బ్బ), ర్, సంరోలనావు (నరవ బ్బ 

"లేదా ఎంకి య్య, 6. స (రాయుస్బు 
/ (2 

"లేనా రామష ర్న) "7, అవా ప (కుమా ర్త్రః 

౦ష వలలు. 
గు తై ఆంజన భాన్యకు.. మొుగ్గార్ 

(7 

కేం కోొంటయ్యు, న చిన్న కృస్టాజీరావు, సం కాను 
0 ర 

వుక్క- (కుమార. ఈ పదివుంది వలలను 

వంచి పద్ద్గవపయన అలసిన భావనను. తెల్లుఃమోద 
హ్ 

కడిఐది.  అందఎంకం౦ంశకు పదసాలన "రా వంయుర్ష 
. న రై 

జ్ వి ఫై నా ౯ 

గారుకు*డ సలులణో విటు కొంత భఖావముని 
“మట. 

వక, 
బింగాలు [కమ 

వహంచనలసిన స్బాను. అఆ లోజలలో 

బావల నాొడించి. జీవించఎెడె 

నుగ ఉత “లుబొవ్శాలాటల సొడ సెక్బె (పద 

ర్చించుచుండిరి. 

అళణో కలిసి 

నాడించుట నేర్చుకొసీ తమను 

నేర్పరచుకొనిరి. కొంతకాలను-నకు 

గాలిపేడు 

అప్పుడు -రామయ్యగారు సోదసు 

ఆ జలగాలనద్ల లోలుబొమ్మల 

జీవనాధారము 

కదిరి 

నివాుు *కాయలపలి” 
లా) 

(న్స 
కా చ్చర్వు గంగిరెడ్డి అనువారు పెద్దగా వయ్య 

గారి "పరపుడుకువూ ౫ అయిన పొపానెయినసి 

వివాహాను చేసికొని సంజీవరావుగారి కుటుంబ 

లలూకా, 

₹ాము కాపునస్తులు, కొడిదెకాపులు, 

మునకు అండగా నిలునబడినారు. తోలుభావా 

లాటలను (_పదర్శించుటలో [కవమునుగా ఒఫొ్క్క 

కరు జఒ వ శాఖలో (పావీణ్యమును 

నంపాదించిరి, దకృష్తాజీ రావు ప ఫు 

ద్యములోను, క టే ఫ్చేలు ఆరలోల 

ములతోను (పాప్ మ సంపాదించిరి. పెద్ద 

త్తం. “స "ఫవిషవయనున గొప ప్ప కృషీ 

గావించి శ లుబావాలకు నంగులు "వెయు 

టలో త అఖండ మెన (ప్రజ్ఞను 

నంపాడించినాగట; ఆ పషయమున 

నరవడి వాంబే అని చెప్పుదురు, 
నులు మొదలు పటి 

"నేటికిని 

వకు సంచార 

ఇతర [_గామములంవసూడ 

(పదెన్నవము లొనంగుచుండి”. 

ఆఎనదిక ౦0కు 

ఈ నంవానమి 

ల౦వు మొదటి 
నని 

ఎరయ్య గాము రంత 

మచదవా ౯న 
( ($...... న. 

రావుయ్యుగామీ స్ 
తీ 

క. లా 

వాలొసినట్టు క స్పెట్రమ,. 
ట్ర 

ష్ లమె షీ ్టే ంై ఇ 1 లు 

గుంజు య థి న ౪. 

ంనురి న పిడిపోయిన" వెత, 

“ర్య సంతొనను' కూ+డ 

శోలుబొవములాటల౦దు పాల్గొన లేవు, 

టం. [గ నై బార 6౨న వ 

పీుునర 
వాయి ౮ ౮ ర లు కము వెసెడివాగట. ఇంక క్చప్ప్రప్పృ. 'వంకప్పు, 

రాను అన ్న్ (గోదరములు  . కరుటు౦0 జ 

తనో ను, మ. త్ో ను స 18777 

(పాంచేమనుల స. వంపలములోసి పహానుమవు 

నుండమునకు నచ్చి, దొచ వారి చేపిషిలో వ్ మ 
బొమ్మాల లను (పదర్శించిరె. ఆ వానుమ 'ద్ధుండ మే 

ఆంధ నాటక కళ్ల ల రక్ష బీ వహతి 'ఫోవింద 

"రావుగారి జన త 
ఒట్టి 

(శ్రీ పూర సరో భంది రాలి వొల్బామి. 

గోవించదరావుగారి అనలువేరు ప కీరన్న; 
1565 లో శోటబలిజీ నంశస్థులు, హనుమద్ద్గురడ 
వాసులు అయిన గంపరామన్న, పకీరమ్మగ "ర్ల రకు 

జన్నిం చెను. పకీరన్నకు ఇకువుకు  . 
ఏ8పె మిక్కి లి పేదకుటుంబము. కూలివేసి 

జీఏంచుచుండిరి. అప్పుడు బేశనులో కాట 
కము నంభవనింపగా, (ప్రజలకు జీవనోపాధి కల్పిం 



చుటకై. (పభుత్వ మువామ జవాలమడుగునుండి 

హనుమద్దుంవమునంక్రు రోడ్డు వోయించుటకు 

వర్చాటు “చేసి”. గ౦ంపరామన్న సకుటు౦బము గా 

పనిలో కుదుకుుళొ నెను. కాని ఆకపికముగా 

క్లర? హూనము తగిలి పకీరన్న తల్ఫిదం్మడులు, 

అన్నియు అచ్చుటనే మృతినం దిగి. పక్ంన్న దిక్కు 

ఆ దో"రలదెగ్గర నంటపనులు 

సో స్త ర్ 'శస్న అనునచెణు ప న్న్న మ జాలి 

వాంది అన్నిముపెట్లి ఆవరించెను.. తరువాత 

పగటిపూట బక పద నమకు 

లందంచుటకు కుది9, ఆ పావ్రుకాకు అన్నుగవా 

ముసకు ప్యాతుడై పకీరన్న ఎట్లో పొట్ట పోసు 
రొనుచుండెను, 

లేసినాప్ య్వు న్ా 

క రాణా క్రటులో 
హ్ 

ననానన సోదర 

(తో యము హనువుద్దుంజటము వచ్చునప్పటికి సుకీ 

రన్న స్ఫోటుకముపడి, పైమవు 

కస హ్నాము గా నుండి, ఆఅపరించు 

టన మం లం. వ 

ఇటుందగా, (కీ న. 167 న్ 

ఖు కాయమచున్న 

లజ షన్ 

వామ లీక సం. న్ 

చెస్నన్కు గాము పకరిన్ని గప పమూాచుట తటసిం చెను, 
(గే (క 

అము ఒకరన్న . లీపొందప 

వాసికి వులంవములు, ౧ు నచ ర”టం న. క. ర్క. 

వణోే ఆదశ౦ చెను. బక్న్న ద్మ్కు_ లేసి *అౌదాని 

'ఇెలిసిఖొని, అచ్చటి స సం ప్వు 

( వెంకోజీరాన్సు) గామును, ఎావఏి న లిల్లి వ. 

వా కళ వాపి క్ష త 

గామను వాసిని దత్తత ఎసివొసీ “సోవిందవ్పి 
జ టు ల న న టి 

అను పేసుుపటి, ఎక్కు. వవుక్కు నత పెంచనాగిరి. 
ట్రై 

గోవిందప్పయును వారినే తిల్లిదం డులవు గా 

భావించి, అణకునశో  మెలగుచు అందరకును 

అనురాగ ప్యాతుడయ్యెను. 

వెంకప్ప గారివద్ద చేరిన తికువాత కొన్ని 
న౦నత్పరముల వరకు గోపిందప్ప పగటిపూట 

అడవిలో పభువులను మేఫుచుండెను. కాని రాత్రు 

లందు పీనతం డి అయిన రావుప్పగారు గోవింద 

ప్పను చేరదీసి తెలుగు వాయను, చదువను 
“సీన్పుటయీ కాక అరజాన మును కలిగించుటకు 

కూడ తోడ్చడిరి. వెంకప్పగానుు నంగీతమును, 
ఫిజేలును నేర్ప్చిరి. వననారన సోదరులు చుట్టుపట్లు 

నున్న [(గామములళలోనే శోలుబొవలను. (పద 

ర్నించుచుం డెడి వారు. కొని వారు పనిమోధథ 

మ్మదాసు, బొంబాయి మొదలగు పట్టణాలకు 

వెళ్ళినప్పుడు గోవిందప్పను కూడ తిసికొని దెల్లేడి 
వారు. అచ్చట గోపందప్ప రంగస్థల నాటకము 

లను (నం2ల్షైం (11ష)0మ5 ) చమూచుట వటస్థిం చెను. 

౨ం౫టితో గోవిందప్పక తొ లుబొమ్ము లాట 
లన్న చో మక్ విధ మెన న భెనము కలిగి 

నది. నంగనసల సాటక్ము లాడ నేర్మె, (పదర్శంచ 
యి ఇ 

వలెన న్్ రు థభూవాలము బాచ్చిన ది. 

గ్ రోత ఇ లి జ న న్ స్య. 

గలి (శేరో హ్ య్ ల. న్ ్ళ సైనీ 

అప 1190 (పాంతములు. గోవిందప్ప ఒక 

రోజున ఎన్వగికిని చెప్పకయి . పారి 

వోయి, "తాను తట్టి ృదంములు 'వేసివాప్త ననియు, 

ఖ్ / యీ వీవవాడ న షుయి చెప్పి ఆక్క_టి (స్స్) వై పతి 

సుబ్బయగారి నాటక సమాటములో. పనివేయు 
టకు కుదిచెను. ఈ జ్యోతి సుబ్బయ్యాగారు కా 

వనంమలు. ఆెండుపూటలు నరిగా భోజనము చేసి 

సో ప. ద 'నవల నొట్తుపురోో అనడి భయ 

ముణో ఒకపూట వామే భోజనము వేయుచు, 

వావెదగ్గర వాటలు మొదలగునప్ి "నేమ్ము రానుచు, 

వాకు వేషధానంణ  కుపయోాగంచెిడి పూసలు, 

రంగులు మొదలగు వాని నమూనాలు సేకరిం 

చుచు కాలగ్నెపము. వేయుచుండెను. అప్పుడే 
గోవిందప్ప వారిశ్చంయద నాటకములో వ్ళ్యా 
మ్మిశుని పాత ధరించి నట్లు కూడా చెప్పుదురు. 

ఇంతలో వెంకప్పగాకు కువూరుని వెదకు 
కొనుచు నచ్చి, ఆ నాటక నమాజము వారితో 
తగవుపడి, కుమూరుని ఇంటికి తీసిఫొని వెళ్ళిరి. 
పిమ్మట కొ చ్చెర్వు గంగిరెడ్డి (ఆ వేటిగంగయ ) 

గోవిందమ్మ (ఈమె గంగి రెడ్డిగారి టు. 

భార్య) గార్ల "పెద్దకుమూ శ్తె అయిన పెద్ద 



సుబ్బమ్మ అను నామెను గోఏందప్పకు వివా 
హాము చేసిరి, ఇంక గోవిందప్ప నంసారియె స్తిర 

షా అ 
పడెను. 

ఫా 

(వజోము రంగ స్ధల నాఖితో వదిర్భినయు 

(క్రీ. శ. 1895 న నంవత్పగము (శ్రీ ననారన 
వారి కుటుంబ చరితలో సువర్త ఘట్టమని చెప్ప 

లం ళా 

నచ్చుును. ఆ సంవక్సరము క డపజిల్లా, "రాయ 

చోటి తాలూకా, “సురభి (గామ వాసులెన 
(శ్రీ రామి రెడ్డి, (శ్రీ చెన్నా చెడ్డి అసనెకు సంపన్న 

గృహస్థుల బ్రంట జరిగెడు వివాహా నందర్భ 

ములో తోలు బొమ్మలను (ప్రదర్శించ వలసినదిగా 
వనాఠరన సోదరులు ఆపహోనింప బడి9), అందులకు 
వామ అంగ్షీకరించిం. కాని, ఇంకను తోలుబూవు 

లను (ప్రదర్శించుట గోఏందప్పకు ఇష్టము లేదు. 

అందుచేత పథి నాటక మొకదానసిని ఆడుటకు 

నమక క్షెను. వెంటనే శక్కి.న వారికి పార్షులు నేర్పి 
లి ట్ర ము 

పాటలు చెప్పి, నం ద్యాలనుండి సేకరించి తేచ్చు 

కొనిన పూనలు, రంగులు మొదలగు పరికరముల 

పయోాాగించి, చెన్నా రెడ్డిగారి ఇంటిలోనున్న 

చీరలు, నగలు, మొదలగునవి వాడుకొని జయ 

(పదముగా “కీచక నధిను సదర్శించెను. ఆ 
పదరృోనమునందు (కిందివారు పాలొని3. కీచ ష్ ట్ గ 
రుడు; కృష్ణప్ప; పు క లు. క౦క 

భట్టు: 'వెంకప్పు; బృహన్నల; పెద్ద రామయ్య గ" 

కువూకరడు వజీరప్పు; నకులుడు, గోనం దప్పు; నహ 

"దేవుడు: చిన్న రామయ్య; సెం థి; వాపాబెయి; 

ఉత్తరః; చిన్నసుబృమ్మ (గోపందప్ప నుణదలు) 

ఈ (పదర్శనమందు తమకు పార్టు లనప్పుడు స్ట 

ప్పగారు మృదంగమును, రామయ్య గారు తాళ 
ల 

మును, వెంకప్ప గారు ఫిడేలును వాయిం చెడి 

వారు; వజీరప్ప,ు పావాబాయిగార్లు ప్రేబాక్ 
మని. మన్, 

పాటలు పా డెడివారు, 

లో 

నురోభి వాడు 

ఈ కీచక వధ (పదర్శనమును గాంచి [గావు 

వొసు లందకును, ముఖ్యముగా చన్నా రెడ్డి; 

టకు అంగీకరించివి. 

రామి నడ్డి గాక్షను చాల అభినందించిర. ఆనా 
డచ్చటకు నచ్చిక ఫులినెందల నబు నేజిన్ట్రీటు 
శీ టి. యన్. గోపిందరాజులు నాయుడుగారు 
కూడ కీచక నధను తిలకించి, ఆనందించి, వారి 
నెల్ల పులి వెందలకు వీలివీంచి, అబే నాటకమును 
వురల ఆడించి వారి నెక్కువగా గసారనంచుటయ్ీు 
కాక ఒకనాటక సమాజమును సావించ నలఫి 
నదిగా కూడ (పోత్సిహూ౦చిగి. చెన్నా రెడ్డి, "గామి 

డ్డిగార్తకు ఇది నచ్చి, ధననహాయ్యము చేయు 
అంతటితో ననారనవారు 

“సురభి” _గామములో స్థిరపడిరి. నాటినుండియే 
క 

వారికి *సురభివామా” అని "వీరు. 

(భీ నంతా నోయల్ లిం నొాతసట? 

అఆ నమయములో చితూక జిల్లా, చం, దిగిరి 
కాప౫ స్టుడు రామారావు అనునతడు నృత 

(పదర్శనము లిచ్చుచు సురఫఖి (గౌమమున చ్చెను, 

ఖి 

మ కం) ? 

వ 
షీ 
జ్ 

స వ్ న్ 
ఆర్స్ ని 
ల్ 

క ష్ జ్ 

రంగస్థల సాటకములను నేర్చవలసినదిగా వారిని 

కోరినారు. కాని, వారంగీకరించియు [(పారంభిం 



-చకముం బే ఎనరికిని చెప్పక వెడలిపోయినారట. 
అప్పుడే సదిరోజులు ఇంచుమించులో అనంత 

మ. "త”ొ*జా కొ, వ (గామవాసులు 

చెప్పూుచు 

గుం" శగ్రావ వుృువిము వచ్చుటనసం భ ప ఇ రా న. సి 

(. న్య వా!) సుబ్బదాసుగా ము హాూకికశ్ర థటు 

లోసి ఒకనాటకనవమాదజము లో; (0సుబ్బ దాసుగారు 

సామాజకులటు శమవఎఐ*త వాపు పహానెకఖలు 

(ఎ"రంభించి9. రామి రెడ్డి, 

(శ్రీ సుబ్బడాసుగారిని ఆస 
మరిక 

హో్ర్కై శ్రీ సుబ్బదాసు గారు అంవజులకు అంగీక 

80చి, వాడిస్ ఎం సారంగథన, 

ట్టి మ్, 

నగావస 

వయాక్ను టం ఆ 
క ఓ ఆవ్ గ ప్ర చెన్ లీ 

గసించి, 

నంగనలనాటక ములు. 'సషనలసినదిగా 

ఇకుంతల నాట 

ల. 

కు (పదిన్సనము 
(ఆ) ( సో 

హ్ 3 అను స న య యా/ స్స్ న 

ఎప భ్ - 
పయించిన*ష. 

షరెన్ 

౬ఓకఈ్ మన 

౧*టక్ 

టాకులపాక్ను _ 

ర్ ర్ట్రె స్ 

టు మ. 

అతల ఇ లావ బ్ ౮ 
క. అను ౯ పంటి, 

ఆలస 
(౨ 

గు ణు వి న 

కొ అర్య కిచ లీ స 

ఆ౨౮ిలటను - ఆఅపగా టపి 

న్ న్యాచి 
మం టి కిట 

వ్య దాసును యస 

లంబాడిపట్టలు 

పను ఈ 

హను. సు న్న్న 0డు 

యమటును 
లు 
న్ు 

బమన్తువను రప్పించి 

(వెయించిని. 

చి 14 "ఇటుసిదమువేసి5.. 
॥ ష్ గు న్ 

ఒసెుుఫుదంగు, సిందూ” ము, సుద, 

యమాగించిగి. (నుప గరకు 

ఉపయు క వ మ. మృదంగమును, "తొశము 

పయోగించిగ. ,ఇఫి ర౦గస్టలము మోద నే 

సెడుని వో ఉ02 షు, ,) 

“వెలు 

ఊళ ళా. అత, కే నార్ భే £ే్ ఇ గాజువూనలలి దాస్తులు కంటం 
జ్ 

మద్ క, లో 

నుసి ఎ నహరు 

ఉప 
తంబు 

స0 టి 

సల వన్స్ 
౧) 

చంకతి లి, 
వాలాయి 

అను 

ఈ [కొత్త నాటక సమాజమునకు “శ్రీ, 
ఛారదా నునోపనోదినీ నంగీతి నాటక నభా 

అను పేమ పెట్టిరి. సుబ్బదాసుగాగు. కూడ 

సానంగధకమడు, అర్జనుడు, దుమ్యంచుడు, హారి 

వ్బృం౦దుడు, కణ్యుడు మొదలగు వేషములను 

ధరించెడివారు. ఆంధ నాటక  వీతామహ 

వి ష్ (నరం టం మూలాల ల్ సోటకము 

లణో త. వుందు పాటలకు మోజు సాచ్చు 

నది. అందుచే మ మం. కూడ పాటలు 

అచించి 'నేర్చినారు. నం, గీత మందు వార౦వరికున్న 

అభిమానము సమాజమునకు పట్టుకొన్న వేరును 
బట్టియే న్య కృమగుచున్నది. సుబ్బదాసు గారు 

(పార్థనగీతము నొకదానిని రచించిరి. పతి 
(పదర్శిన ,_పారంభఛవమందును దాని నే ఏధిగా 

-నీికిని సురభి సమాజముబవారికి 

అందరకు అదియీ (పార్ధనగీతము--- (విఘ్నేశ్వర 
స్తుతి _- రూప కాఫీ రాగము). 

సాం టంత, 

క లో 

ల్ వైలజాసుత 
ఆ అటి త ష్ 

మఆఅభ్రవదిన కారా౭యినీదన 
అనాటి 

(1 ల్ లి 

జు త్తి 

టు. నమానుతే త చ్చు 

క సంసప 

య పన ల లు (పజల సెక్కు 

సుర భిళలో అనేక్ 

వీవముట నంఛారము 

నకు బయలుబే5గి. (పష్మ్పపథమముగా సుగఖిను౦డి 

రాయచోటి వె లృనారు. అచ్చట ఒక నాటక 

నమాజమువాము గడ్గినో వేసిన ఒక నాటక 

శాలలో నొటకములాడుచుం జెడివారు. సురభి 

విం ఘాడ అందులోనే తము నొటకములను 

(పదర్నించి”. అచ్చట సురఖభివారు మొదటి 

సారిగా టికెట్టు పద్దతిని మొదలు పెట్టిరి. ఆ 

రోజులలో ,సదర్శననునకు నందరూపాయలు 

వచ్చినచో అది వాలా “పెద్ద కల కను” అన్న 

వూట! పె ము గురి యం తో. 

మొత్తము సువూరు. "నిం మంది. ఉండెడినారు. 

వచ్చిన అడాయనును ముగ్గుకును నవుము గా 

పంచుకొ నెడ్ివాను. పంచుళొనుట అనునది 

మాటనరునశే కాని మరల అందనును వకకుటు౦బ 
ముగానే జీవం'చెడివాము; ఆ అన్నదము ల 

కుటుంబముల మధ్యగల ఐక మత్యము, సామ 

రన్యము అపూర్వమైననని చెప్పుదురు. 

వగా నొకర్షింపనాగెను. న 

నాటకములు (ప దిర్మించి, 

నుర టివారి ఎ బిప్తత - 

ఆ రోజులలో బళ్ళారి కష్టమా ఇళాక్యులు గారి 
ణ 

నాటకములు, వారి (పదర్శనములు ఇవాలా 



సి సిద్ధిలో నుండెడివి. వబేని ఒక నాటకమును 

తమక (వాసి ఇన్వనలసినది గా ఈ సురభివాకు 

వారిని అరించినాను; కాని వారంగీకరించ లేదు. 

చినరకు  * నేనొక పాట ఇచ్చుచున్నాను; 

డాసిని రాగతాళములకు నరివోస్తునట్లు పాడి 

చదూవీంచండిొని వారా జేశించినాాట. వీరళ్లు 

ఉంంంం నంతృ విక రముగా వాడి బదూవీ-చినాకు. 

నను ఏవ కారణముచేతనో నారు వీ కోర్కెను 

మన్ని ౦చళేదు. ఇంక సుాభివాకు పట్టుదలణో 

తవు నాటకములనే నం వన ్టుగా (పదరి 0సప 

సాగిరి. స్ట 

న సవమాజబమునందు 

కాక్ టు ౧ పేన్ద దముాళోసి బ్ర ర సనసనమాజము 

శ పసు 
శతు వీరు 

ప నస (స్రీ య య్ 

లే నిర్వ! న 

(1 “కొన్ని 

ములు) కూడ బయలు బేగెనపి. 

భూమికలను గూడ (స్ర్రీలే 

వ్ "కాక 

"చేసట (స్రీ వ. సమాజ 

అందు పుుుపు 

నిర్వహా౦చుచుండెడీ 

నాటక 

సమాజమందు న్ర్రీ భూమిక ఎను (స్రీలు: స్రమీపె. 

భూమికలను ఫువషములు నయోరూపగుగాను 

సహపాలముగా ధఏంచుచుంవెడివాపు. ఇందువలన 

సురఫఖివారి (పదన్ననములు ఎక్కు న రక్షికటి, 

[పజలను విశేషముగా ఆకర్షి ౦ చెడివి 

వాపు. సుఖ్ 

(పాచీన నంన్కృత నొటక (_పస్తావనలందు 
కన క్యైడి ముఖ్యాంఛములు “ెండును-]1. నటు 

లందమును వక కుటుంబములోనివాము అగుట, 

వ. ఫపురముపభూమికలను పుకుషులు, భూమి 

క్లను స్రీలు ధరించుట; వయారూపగుణాను 

కఈ9ం+లముగా ధఏంచుట అనెడివి _- సునఫఖి నాటక 

పం కలవు. 'జెనుగుజేశమున నంసార 
(స్రీలచే నొాటక్ములను "వీయించిఐ (ప్రథములు 

సుంభివా చే. 

ననారనసోదమలు మువ్య్యుగును నిజయముణో 
సురభి తిరిగివచ్చి, మరల బయలుజేరి కడప 

వెళ్ళినారు. ఈసారి వారు *ీ సొంతజేరా”ను 

సిద్ధము చేసికొన్నారు. ల్లీ సుబ్బదాసుగారు 
నేర్పించిన నాటకములు కడపలో సరిపోలేదు. 
ఈసోద%లు పండిగులగుటచేతను, కృస్తపష్పగారు 

కవికూడ అగుుచేతకు నసంయముగా నాటకము 

లను క ల్పించుకొనసాగికి (1003071321 1009), 

అట్టు తయానె నవాటిలో 
(ఆ 

సుభ దాపకిణయము, 

మ్ న మొదలైనవి నఖ వలు! నలు 

గురూ సు +మ్చృండి అ యానంభావమణములను 

కూ+సృ్పకొనుట, రిహార్చల్పు చేయుట, (పవర్శిం 

చుట గూడ రోజులలో జంనివోయెుడివి. ఆనాడు 

హరికథలు చెప్పుచు న. జిల్లాలలో 

చములు 

వ్టి నారాయణ దొాసుగా పు య నెటక ములను 

మూ*చ్చి ఆనందించి తమక తాము గా వేశ్వేపుగా 

ఏరికి కొన్ని కీర్తనలు 'నేృ్పేనానము.. నేటికిని నారా 
న ఇ. ర రనలు $ కొన్ని వీర (పదర్శనము 

లందు వినవచ్చును. 

సంచా న్్ గాలాజీదాసుగా ప, 

అశంచొారియులు 

పిముట 1901లో సువభివాము "పెద్ద నంవార 

[(కవుముతో బయలు బీశనారు.  రాయలనీవు 

(గామములలో చాలచోట్ల (పదర్శించి, సర్హారు 

జిల్లాలలో _వష్య్రపథవుముగా నరనరాపుపేట లో 

(ప్రదర్శన మిచ్చి నాము. అచ్చటినుండి గుంటూరు, 

వలటూము, రాజమండడి, వి?"ఖపట్టణము, పిజయ 

నగరము, బరం౦పఫురములలో నరునగా (పదర్శ 

నము లిచ్చినాము. బరంపునములో ని నెలలపాటు 

(పదర్శనములు జరిగను. ఈ _1పయాణములలో 
'కాంతావతిి భల్లాణరాజు చర్మిత ముదలగు 

నాటకములను ఈ సోదర్శతయ మే కల్పంచుకొని 

(పదగ్నించిరె. 

నరనరావుపేటలో [పథమముగా ఏరు రెండు 

వత్తుల గాన్ లైట్లు చూచినారు. గుంటూరులో 
ఒక చిన్న పహోర్యోనియంపెళ్షై కన్పించినది. 

వెంటనే పీకు మ్యదాసునుండి ఆ రెండింటిని 



"కెప్పించుకొని, ఉపయోగింప నారంభించిరి. 
నాడు సోర్యోనియం శేనలము [శుతికొరతే ఉప 

యుక్త నుయ్యుడిది; ఉఇశరో?నియం వాయించుట 

నాటికింళఠను తెలుగు బేృములో (పారంభము 

కాలేదు. 

'రాజమం[డిలో సురభివారి (పదర్శనములను 

ల చిలకమర్తి లశ్నీనరసింహూం గారు చూచి తమ 
స్వీయ చరితలో ఈ [కిందివిధము గా _వాసినారు; 

“1901 వర్రాకాలములో సురభినాటక నమా 

జమువారు రాజమండి వచ్చి, 'మెరకవీధిలో ఒక 

దొడ్డిలో డేరా గి నొటకములాడిరి. 

ఆ నమాజములో ్తీ లు స్ర్రీప్మాతములను, ఒక్ర 

ప్పుడు సంక నో గాడ ధరించి రూప 

కములను (పదర్శించుటచెేే, వారి నాటకములు 

జనుల నాకన్నీ ౦ చెను. మాపై గిట్రనివారు ఫగంొం0దరు 

సురభినాటకములను, మూ నాటకములను పోల్చి 

పతికలలో దూషణ పూర్వకములై న విమర్శ 

లను చేయజొచ్చిరి. మేము లెక్కచేయలేదు.” 
(చిలకవిర్తివారి “స్వీయచర్విత ఫుట. 179) 

విశాఖపట్టణములో నీ క లాభిలాపక నమాజు 

స్థాపకులగు (శీ మారేపల్లి రామచంద్రశాత్త్రీ 
గారు (కవ్గారు పారిజా తాపవహారణనును, బీల్హ 

శీయమును రచించి పీరికిచ్చినారు. “బది 1001 

నం! మొదలిడి మూడు గంటలలోఫున (పద 
ర్నింప. దగినట్లు _వాసిి 19009 నం! మున సురఖి 

నాటకులు కోర వుణటీికొంత కథ పెంచి, ముగిం 

చితి. అనీ పారిజాపహరణ వీఠకలోను, “ఇది, 

సురభినాటకులు కోరగా, 1902 నం॥న [వాసితి, 

నాటకానుకూలముగా ఉండుటవై (ప్రబంధము 

లోని కథ కొంత పెంచి, కొంత మార్చితి” అని 

బిల్హణీయ పీఠికలోను శీ కవిగారు (వాసిషొని 
నొరు. (ళీ కలాభిలాషక నాటక సమాజము 
లోని వాడగు తడకలూరి కుష్పస్వామి ఇచ్చిన 

మట్లననుసరించి శ్రీక్రవి గా రు పాటలనుకూడ 
రచించి ఇందు చేర్చినారు.) 

బరంపురమునుండి తికుగు [పయాణములో 
భీకాకుళను, పాలకొండ, విశాఖపట్టణము, 

బందగు, బెివాడ, వర౦గల్ర, సికిం దాబాదు 

లలో (పదర్శనములొనం౦గి 19003 చివర సురఖికి 

తిరిగి వెళ్ళినారు. 

(భీకాకుళములో వర్ష్యుల చింతామణి శాత్రు 

గారు తమ చం; (దశాంత నాటకమును (ఇది 

ఫువపహోా, ధా ర్వాడవారలకు వాల (వ్రీతికరమైనది) 

సురభివారికిచ్చి వేసి, ఏరిచే (ప్రదర్శింప జేసినారు. 

వర్రాకాలములో బందరులో నూడు నెలలపాటు 

(పదర్శనములిచ్చిరి. అచ్చట కాంతామలి, చంద 

కాంత అనెడి నాటకములను శెండింటిని చెరి 2౨2 

సార్లు _పదర్శించినారట | కాంతాశుతిలో ముఖ 

అఆకర్టణము కృష్టప్ప గారి ద త్తప్ముతు.లెన 

చిన్నరామయ్యగాకీ "వాంగ వేషము. దీనినిబట్టియీ 

ఆ చిన్న రామయ్య గారికి “దాంగరాముగ్డను 

వేపకూడ స్థిరమయ్యాను. ఇంక చం, దకాంతలో 

ముఖ్య ఆక్ష రణము మొదటి రామయ్యగారి 

మనుమరాలు (లశ్మన్న్ము గారికువూ ల) అయిన 

అంజనము) *చ౦ (దకాం౦ తి వేవము చిన్న 

రామయుగారు, అంజనమ్మ రాల అద్భుతము గా 

నటిం చెడివారట. 

బందకులో సురభివారి _పదర్శనముల (_పథె 
వమును గూర్చి ఒక పురవాసి 18-6-1903 లేదీ 
క్టట్టైపషతికలో ఒక నంపాదక లేఖను (కింది విధ 

ముగా (ప్రకటిం చెను“ కృష్ణాప్యతికాధిపతులకు, 

ఆమ్యులారా 1 వున పటణమున కొందరు సురఖి 

వానన తగిలి యున య్రులగుచున్నా రని “తెలియ 

చేయ మిక్కి-లి చింతెల్లు చున్నాను. ఇది ఎట్టి 

వాననయో గాని ముదిమి చెందినవావిని నపహాో 

యావనులని _భమింపజేయుచున్నది. ఎన్నడు 

నాటకములు ఏవీ.ంచ నపేతులేనివారికి కూడ 

(పతిరోజును నాటకములేదను చింతకలుగ జేయు 

చున్నది. మరికొందరు యావనఫపురుషులు సురభి 

సామాజికులలో చేర (పయత్ని౦చుచున్నారట= 



ఒక వేళ సురభివారు ఎన్న డైన వారి పూర్వపు 

నాటకములాడవలసివచ్చిన ఏకు బొముల దుము 

దులపనలసి వ చ్చు నీమవమోయ ని భయపడు 

చున్నాను---బందరు పురవాసి.” 

బందరులో ఉండగా నే అన్నదమ్ములు మువ్వు 

5లో కొంత అభిపాయభేదవు పొడసూపీనది. 

సురభివారు తామింహొక నమాజములో చేరరు; 
ఇంకొక సమాజనువారిని తము నవమూాజములో 

చేన్చుకొనగు. అయినను తక్కి.నవారి మోదికోప 

ముతో పెదరామయ్య గారు బందరు గొడుగు 
వీట కంపనీనారితో. లిపి పొన్ని నాటకము 
లను ,పదర్శ్నించినారు. స ల 

పాటు పాపాబౌయికూడ గొడుగుపేట కం౦పె 

నీలో వేపములు నేసెను. తక్కిన సురభివారం 
దమను అయ్యంకివారి హాలులో నెటకములు 

(పదర్శించిగ. "ము త్రమునకు రామయ్య సాపు 

ఆ మనుకొన్న ఏజయము "నేమో సాధించలేక 

వోయినాచను. అంతట వాపానాయిణో కలీసి తిరగి 

నచ్చి అన్న గార్హతో కలిసివోయి  బెదవాడ 

(పయోాణమునకు స 

అనో 

మెనది. ఏకో అల్ప న ము. 

నను వారల వెంటనే సర్దుకొని వోగట్లనారు. 

అసలు ఆ అన్య 
( 

షప అనురాగము, సనో కవాలా ప్శప్ప 

వచ్చి 

య లోదయ్య వ్. 

బందసులో (శ్రీ గరికిపర్తి కోటయ్య బేనర 
అననన కర్దాట సంగీతివ దా్య్యాంసుడు సురభి 

నాటకి ములను మాచుట తటసింహాను, 

అప్పటికి సునభివారి నంగీతెము తోలుబొవము 

లాటల నంగీతప్రుకత్తు; ఎంత ప నాథధించి 

నను ఆ వానన పోబేదు. కోటయ్య బేనర గారి 

న౨గీతము బే వీరాకర్తి ంపబడిరి. ఆయనకును పీరి 

య౦దభిమూనను కలి7ను. అంతట ముఖ్యము గా 

కృప్త్పప్పగారి కువూాదమడు ఆంజ నేయులను (చిన్న 

అంజనప్పున్సు, 'వెంకటప్పుగారి కువూరుడైన నా 

అసలు 

పహనువంతరావును, పాపాబాయిగారి కుమూరు 

డైన అ వేటి ఫుల్ల య్యెను, గోవిందప్ప కుమా ల్లి 

అయిన అంజనమును, అవేటి "వేంఠటస్వామిగారి 

వు తిక యగు బొజ్జాకాయిని, మొదట సభ 

గారి కుమూనసుడు పెద్రఅంజనప్పను, కువూ ౩ 

పవ న ఇంకను వురికొంతమందిని 

కోటయ దేవరగా గియొద్ద సంగీ తాభ్యానమున కై 
విడిచి వెళ్ళిరి. ర్తీ చేదా గ్ సంవత్చ్పర ములపాటు 

ఏందరును బందకులో కర్తాట నంగీతమును 

అభ్యసించిరి. హనుమంత రావు ఫిడేలును, ఆంజ 

“నేయులు హోరొసనియమును సాధనమువేసీ 

సిపుణు ల ది. 

సికిం దరాచాదులో కూడ వీ3 (పదర్శన నములు 

వాల రె క్స్ గట్రనపి. అచ్చట 

నభలో న్ ఫర్మనరం గోపాలావామంలు గామ 

క్చప్తప్ప భార్య 'నెంకహాచాయికి *జంయఘూూటిీ 

'వెంఘూబాయి” అను ఓకుదు నిచ్చి నత్క-_రించి9. 

ఆమె జంఘూీఃి రాగమును ఎంత 'సేప్రైనను 

అలసఫ్ట లేకండా, పసుగు కలిగించకుండా "మనో 

పహాపెమిుగా పాటడెడిదట. 

ఒక బహాలంగ 

సికింద రా బౌదును౦డి సున ఫి తెరినినచ్చిన తకు 

వాత ఖొంత పవ్మిఖాంతి తిసికొని 
వీవు ఎట వా దాసు, 'మొసూనమ మొదలగు (ప చేశ 

"కాలము 

ములలో పిజయవంగ౫ముగా (పదర్శనములిచ్చిరి. 

101౧ (పాంతిముల మ్మదాసులో విక్టోరియా 

బుబ్మిర. సళలటుఎనో  నాటకములను (పద్శ్శెంచిన 

నవవుయములో పహారోసియుం మొదలగు వాద్య 

[స కలా ముందుభాగ 

కళ మిక) బ్రో పెట్టినట్లుగా... చెప్పుదురు. 

ఇది తెలుగు దేశమున నాటి కింకనూ [పచాగము 
నందు బేదు. 1. ,ని,సాహూనము, ఐి. జగన్న్శోహన, 

౧. అభినవమోవాన, 4. కాంతామతళతి, 5. సుభద్రా 

పరిణయము, 6. లంకాదహానము, ". చంద 

కాంత, 8. కీచకవధ అనునవి అనాడు సుఖి 

న న టక మాలు, 

మొలను కాక 

సాను 

(9 



అన్నదమ్మలు ఎ౨డీవడులి ; 

(కవముముగా ముగ్గురు సోదరు ల కుటుంబ 

ములును సరిగినని. అందుచే మ్యదాసు మొద 
లగు [పబేశములందు నంచారము ముగించుకొనీ 
నచ్చిన తరువాత 1910 _పాంతముల అన్నద 

మ్నులు ముగ్గురును సమ్మతితో 2 విడిపోయి వేచే లు 

కం పెసీలు పెట్టుకొనినోరు _-- అయినను కష్ట 

సుఖములలో పరస్పరనిు కలిసిమెలసి ఉండవలె 

సని వర్చాటుకూడ చేసిపొసినారు. ముగ్గురమును 

మూడు దిశలుగా కాడ నంఛారను చేయుటకు 

కూడ అప్పటికి నిగ్గ యించు కొనినారట ఎ 

కర్టప్తయ్య గా 5 కం మెసూరు, రాయలనీవు జిల్లాలు; 

వెంకయ్య గారు "పెద్దరామయ్య 

గారు నర్కా.రు జిల్లాలు, 

అమా 

శ్ దాట 

(క్రీ శ. 1914-15 పాంతముల ెద్దరామయ్య 
గారి కుటుంబము బరా విశ రంగూన్, మూం 

డలే మొదలగు (పచేశములంము విజయవంత 

ముగా _పదెర్శనను లొనంగి నొప్పు న 

మును: ఐవొందిరి; అపుడు ప్ఏత్లో త 

మొదలగువాకుకూడ షా, 

నయురబివాొలి 

వెళ్ళ వచ్చిన *రు 

ఇచ్చట ఏరి కుటుంబములనుగూర్చియు, నిత్య 

జీపతమునుగూర్చియు కొంత వివరించుట 

న రయనం? వఏఏిలో సు నల 

సాధారణము, మొదట భథౌగగనలన నంతొనము 

"లేకవోవుటచేతనుగాని, నాటక న 

(స్రీలు అననరమై క ళాదృష్టితోకాని ఏరు ఒక టి 

మించి వివాహములు చేసికొ నెడినారు. ఈ సివా 

పహాములనుగార్చ ము౦దు పినరించును. 

సొరఫివారందనును యల్ఞాపవీతిమును ఫరిం 

ఇడి వారు అత్ర వలబొల్హు 'పెక్సైడివారు. సె 
షై 

వుళసులు, అంబపూజ చేసడివాప. వి మూల 
యి 

తో 

వీఠము ధార్వాడలోని విళోభాపీఠము. వీరికి 
అనలు ఇల వేలుపు ఆంజనేయస్వామి. అందు 
చేతనే ఎక్కునమంది పేర్లలో ఆ చిహ్నము: 

సాధారణముగా కస్పృట్టు చుండును. 

సింభే, అవేటొ, అటోక్ , బేకాందాక్ అను 

ఇంటిపేర్షు గలవారు అన్న దమ్ముల నరునవారు. 
వీ8 అందగకును వనారనవారి బంధుత్వము 

కలదు. నేటికిని ఏఎలో ఏెచేే పవావాములు చేసు 

కొనుచుందునుు. ఈ ఐదు ఇళ్ళ పేపను ముహళ్ 

రాష్ట్రామందలి (గామనామములు. ఏరందరును 

మహర నం వచ్చి "తెలుగు చేశ 

మ౦దు స్థిరపడిన వానే. ఆదిలో ఏరి భామగూడ 

వమరాశీ “భాషయీ. నివాజీ కాలమునుండియు 
ఆం ధులమిాద మహారాష్ట్ర (పభానము కలదు. 

అనాడు సట ప లక (డను౨డి వళ్ళ 

మహారాష్ట్రామందు స్టిగపడి ఉన్నతపదనుల 

నాకమించాను. వీ ం; గభళి మోరోపంమతు 

మొదలగువా రిట్టివా నే. అ్హై మస సహా రాష్ట్ట్రాము 

నుండి వచ్చి ఇచ్చట సి సిరపడిన వారిలో 'పెకుటుం 

బవములవాకు ముఖ్యులు. పరిశీలించి చూచినచో 

6లో "నేటికిని మరానీ పోకడలు కానరాగలనవు. 

హటూయితొా నారణము | 

వీల్లలకు చిన్నతనమునుండియు నంగీతమును, 

సాహాత్వ్నమును విధిగా చెప్పించచెడివారు. మొదటి 

రోజులలో వఏకికి భాపాజ్ఞునము. తక్కు.వగుటచే 
తక్కి.న నమాజమువాకు కొంచెము చిన్నచూపు 

మూ చెడివారట. అందుచే ఏకు ఆ విషయములో 

ఎక్కువగా _శద్ధవహిం చెడివారు. ఇంక సంగీత 

విమయమునుగార్చి "పేరే చెప్పనక్క_రలేదు. 
హోర్మొనియమును స్ర్రీలే ఎక్కవగా వాయి౦ 

ఇవెడివానుు. తకువా తి కాలములో వామ 

“తూకు [-డుహార్యోనియము”నుకూడ రెండు చేతు 

లణో వాయిం చెడివారు. "వేపధారణమునుగూర్చి, 

లోగడ చెప్పీ యేయున్నాను. ఫ్రుచముములు ఫురుపు 



భూమికలను, లు (స్ర్రీభూమికలను, శాలబాలి 

కలు బాలబాలిశాభూమికలను న్ఫృద్దులు వృద్ధ 

భూమికలను నయా చూవగుణానుసొరముగా 

ధకించెడివానము. ఇది సొట్య శాన్రైమున కు అను 

కరూలమైన చక్క సి పద్రవి. ఇంక ఫఛార్యాభిర్త లే 

నాయికా-నాయ పభ ఉలన గారించవ లె 

న నెడి నియవుమ? చేఫ. ఎంగసగఎము మూవ నున్న 
శీ 

(స్రీలు త్్బు, 

ఫఘోపాపద్దగనే % న న మా స్త సాధా 
(| 

రణము గా మ చావులు; సురయనాచాలు, వంట 

స్రడు త్రెక్ష్యి న "౯ా *నము౪ళ'0యు 
"ఈ... 

ఊగ 6 'ంట 

జ్ 

ఆప ఆకు అ (హం వం ల - ఖ్ 

పనులు వా. పని గ్ర ట్టుక్' నిజవెరుు గ్బివా 
న ఠి 

ఇ శ ఎన్ ౬ ఒం 

స్ మ సెల నంయవఎగనా  అనకొ సెడవెక్రు; 
స్త 

బన్ క క్ 

ఫాదెన్ల జఆలపఫు శమన లన్న కం వ రాం. స స రాం కం స. ల (తి 

య వదల "ముధార. బిసరను నన్ నన వ. 

(్ర్రీయు స్ర్రైభూమికల శీకాన్ ప్రస 'షభూవిక "లను 

కూద చెడివాసి. నో పించిస్పుణూలి . 

సాయిళకాభూమికను ","తంపగా 

నాయకిభూమిక ను ధం ౨ెడిచా ను; 

పాడె; వ 0 గ్దగంచి ష్ 
సూంచుట నేను చిన్న పుకు వూచి 

"ఐదనా వుంవు థి 

ఫ్ భరి 

స్ట గిర్భెన్టి 

చక్కగా స్గగ్లి 

యున్నాను. త్తి నె అనశ్యక తి" 

వ. జనుుచు చడివ వపుసుములు 

ని; ఘభూమికల నెన్నెడును ధరించినట్టు 

ఆనశళ్యిక తయును ర. 

భూమికను 

జబ*కిగయు ఆక్ ద 
ళ్, ఆ 

మ్య్మూగము స్తీ 

క న్పట్టదు. విదమున కటి 
లు 

ఇంకొక మొ ఖ్యవిపయమి). “లానీ నా[ికి 

షు క అ ముగా గులాసు భూఘెక ని ఖచ్చితి గో 

, వారు దానినిమాతిమే 
మ 

బడుటయిను న. 
అల్ న్ ౯ 
చయుటయును ఎన డును 

ద 

గ ఎ భూమికీ ను 

లేచు, అందరును అన 

సరించుటక నను 
లాలు. 

సన వాసు బ నీనే 
టన్ను 

నిదముుంగం నులదనటను. ఆఅఎో చ. సనసవయము 
ఓ మ ౮ 

లవో, |, ప౫వసవాయములా ప్రుగుషుటుగా నీ  ॥; 
అ | టై 

5 య లో ళ్ తా సడ 

పి) చవ టా చన యా ఇయం 
6౮- 

ఆ భూమి 

లావో 
(వ్ర్రీలుగా సీ రంధి“ గనం 

ల'టు కస్పించకుండ, నిఖరవుగా 
+ఖ 

క్లను నిస్యజాంచుట కైతిషో ల ఇవ్రైడును న 
ప! 

పస నుర యోచుుం మనం నా సమాన వె లన్న 

డును నహవా౦వెడివాము కావు, 

మేకప్ విషయములో చిన్నవీల్లలకు కూడ 

ఇంకొకరి సపహోయ్యు దుక్క_రలేదు. నిర్లిప్తసమ 
యమునకు ముంచే ఎవరి మేకప్ వారు చేసికొని 

సిద్ధముగా ఉందుగు. వారి సుశిశ్నణ అట్టిది. ఇంక 

వీఏయందలి ఐకమత్యము అపూన్యమైనది. అల్ప 

భేదము లప్పుడప్పు డంకురెంచినను వెంటనే సర్దు 

ఫొనిపవోయెడివావు. రాటడి విషయములో ఎట్టి 

తగవును లేకుండుటకె “పేర” పదజెని ా 
60 స న ౬ 

ఫొనినారు. నమాజమునకు ఎన3ెని “పెద్ద అని 

అనుకుందురో వారి అడుగుజాడలలో తికి నవా 

౦దము పిథిగా నడిచెడివారను. 

““స్పృజధి నాటకనమాజి వునగా స్వయం 
టో ఆ శ ఫీ పుష్ స ్ లి షా 
సనమ్ముగ మైన క శా న్రులతీ ఇవిహితే మైన 

నాటక నమూజమునకు ఉదాహాగణ మని 

టలో అతిశయో క్రి లేదు. చరువాతి కాలములో 

కంర్యటాక్హు నాటకముల తోజుల”ో నాటక కళను 

స వ నిలివినది కొంవవరగకు వి-చ్ర్ అసి 

చెప్పనచ్చును. 

చెప్పు 

1910 [_పాంతముల వనారన సోదర్శతయము 

స. చెప్పియున్నాను. ఈ ముగ్గుర 

సంతానములోను బహు (పసిద్ధికన్నది గోవిం ధప్ప 
అనబడెడి నోవిందరానుగాము ఏకు వెంకోజీ 
రావుగారి దశ్వు అసి ననుక చెప్పియున్నాను. 

స మ 1 గమనార్హ ము, ముఖ్యవిషయన ను 

'నెంకోజీగారు గోవిందరావు గారితో ఇన్నియ 

గారసిక్కాూాడ పెందుకొసిఏ. ఇన్నయ్యగార 

ముుచి ప లేఖకులు, కుంచ బట్టి రంగులు కలివి 

యున్నో్నో నీనులు -_ సెట్టింగులు. అనతికాలంలో 

శిల్ప్చింపగలవారు. వారి నం! దుర్గమ్మ గారు 

రాణీప్మాతలు ధరిం చెడిది. 

"పెియింట5 హానుమంతరావు గాకు 

వారి ఫు తు డే 

వ్కు (పసిద్గ 

యు 



చ్మితకాకులు. ఈనాడు 'పెద్ద సురభి కంపెనీ 

లన్నిటికి నాటకములనుబట్టి సెట్టింగులూ, నీన 
రీలూ చ్నితించి (చేతుకుల (పశంన లం౦ందుచు 

న్నారు. (శ్రీ హనుముంతరావుగారి ఫ్యుతులు 
చిరంజీవి నాగోశ్వన రావు, కేళనరావుగాక్షు 

కూడ తండివో సునమాననుగు (పతిభ గల 
వారు. ఈ ననాగశవారి అనలు గో తము జెలి 

యకపోవుటచే పెద్దల అనుమతితో “శాశ్యపి” 
గోోతమును న్వీకరించినారు; చిన్న ప్పుశినుండి.ము 
చావ్నాణభ కియు,  దెనభీతియు. కలవారు. 

మంచిచెడలయెడ చక్క..ని వివేచనాశళ క్రి 
యున్నది. (పతి పనికి సుముహూర్త నిర్తయము 

చేయించి మరీ ఆవ౦భఖించెడివాము. నీకు మంచి 

-వేంనన్ దగా 
(౧ 

స 
| న 

ఉన్న “గండి” జనోని ఆంజ నేయస్వాని ఏ3 ఉవా 

సనాదై నము. ఉపానగా బలముణో వీ; వా 

లనుకు+*డ _.క ది స్బెడివా గెట. 

ఉచ్చెవ ములను చ "మిది వోట్తులు 

ఉండి భక్రతో ష్ 

జ్లా ఆంజ నేయభ' ర్ రు. క్ 
అవత 

స్ 3 
(6 

(న్రీ-రావుననిమి 
ఉపవానము 

టం చతివానటః ఎక్క డె 

అంజ నేయస్య్యామిగుడి క స్పించినచో ఏవో ఫొంత 

నమర్చించకుం౦డ న చ్చెడవాము కాంట. [పథి లవ 

వేయు 

చుండెడివాంట. సోనగ్నతయమి సికిం దాబావు 

నుండి తిరిగినచ్చి, సనంఛభాగనములకు 

బయలు దేరినప్పుినుండి:ము గోపందరావుగారు 

(సాముఖ్యమునకు వచ్చిరి. వఏలూమ నుకాములో 

1008లో గోవిందరావుగారు గంగి రెడ్డిగారి 

రెండన కుమారై యగు లత్మమ్మను (లత, శ్ర 
శ్లాయిని) వివాహము చేసిఫొనిరి. మొదటి ఫార్య 

రాక కోటప్పకొండలో నంతెవృణము 

మనసి ల 

యగు సుబ్బమ్ము గాకు అ౦త గాయరకురాలు 

కాదు, నాటకములందు గోవిందరావుగారు 

(పముఖ భూమికలను ధరకించుచుండెడివాము; తన 

(పక్క_-ను నాయికగా వేషములు వేయుటకు 

యింకొకవ్వ క్షి ము ఖ్యాననరమయ్యెను. అందుచే 

క ళాదృషుతో గోపిందరావుగారు న 

స స్వీకరించినారు. 
ట్ 

1010 లో కుటుంబములు విడివడగా శే 

గోవిందరావు గారి కాధ్యత ఎక్కు-.వెనది. ఎన్యరి 

నపహాయమును లేకయీ తన కుటుంబముతొ నే 

సాటకములను షట (పదర్శింపసాగిరి. 

ఇట్లు ఆంధబేశమున త న (పదర్శనములతో 
విజయయాత చేయుచు 1917 నంవత్పరమున 

డిసెంబరు నిలలో భీమనరము చేరం. ఒక కని 

వారమునాడు “లంకాదహనముూును ప్రదర్శింప 

నలసివచ్చెను. గోవిందరావుగారు అనలే ఆంజ 

నేయస్వామి భక్తులు; గనివారమునాడు [కొత్త 

బట్టలను ధరింపరాదవు ౧ియమనము వారికున్నది. 

కాని ఆనాడు హూనువుంచొని వేవముకొరకు వాకు 

ఇ 

అపుని. ఇనినీవాం. మ శ్శ 

షా 

చమునతయు. అయయషాతనుాతలు ఎ ఎ అతు కు ఎ యయుని వయా. యము తత్ 

స. 

జనా” స జ 
నే నాం. 

వ ప్తి ఇ 

ఇ స్ట క్ 

న లుం. వ వుబరయన్.. 

అవీ న. వు శ 
(ప తేక ము గా పటి” శం [మ త్ర బొచ్చుదుస్తులు 

ర వా అటి అజశి 

తప్పనినరిగా స నంచి నాను, నమయ 

ముళో వా"గెకి “అంప నేయసాగమి పూ సెను. ఆ 

నమయములో న వస్తు ఎ౦టుకొోనవ్నవి., "కానీ 

(పదర్శన 



వారు దానినీ [గహీించకయే “రాము, రామి 
అనుచు తన్నయత్యము తో భజన చేయుచుండిరి. 

మంటలు నచ్చుచున్నను, అది అంతయును నట 

నయీ అని ఇతంలు భావించిరి, దుసులు అంటు 

కున్నట్లు య నా గోవింద 

రావుగారి వ [నాల నది, నదీ) ము ఛాలానదకు " అటి 

కష్టముమిోాద వుంట 

నశ | సన పసం భోళా సర లజ ౧ అందరాన్సగారు _బ*క డఉనుకొసికి. ము4ఉశలెయి 

రాను గా దెబ్బ తిన్నది. సస్టుఫకనుటకు 

వ్చ్ బాటే జనాాంవము వరకును అ 

త్రం ని కోటప్పకొండ కోటీనొాంనసొాంమికి 
క ట్ 

మొక్కు_కోన్నారట, 

సన. బెల? జలు 

కలం 

1౧] 

షు పారా. నూ మ 

ఇవి జనుగునాటిక ట్ జ నవ, 

స్మాబపరి 

సపుటు౦బముగా 

మూాసా.తవుందు స్ో 

విల లాదాది 

టం) 

తణును నుండి ఆ 

బోటు ళో న. న్ రము నాలో 

మేలే 101౧ "వేవ్న న ల ప. ర ల లో 
(స 

ట్ శ న్ ష్ 

వీల్లను వ్ర సము. ఆ ఆఎవిల్చ్బ న్, సన న గ్ర 
( 

ఎయ్ ౮ నా 

సమితి ౧) "లీని పూర్తి షు, అబ్బటికంకను నోసుంద్ర 

రాపుగాగికి కు 'కాటేజా. నయమెన మిస 
[కూ 

వాతపు *పష గోవిందరావుగాకుు నేవథాా”ఆణమును 

మాని వీసినాసు. 

ప్ట్ా 0ఖ£ి 

కాస్ (సదచగ్శనములందు 

సమయములలో పీస్నమును చెప్పు 

చుంజడెడినాను. కాంతావువితలో మూ (తె ము 

*“దొంగి వేపషమును ధర0చెడివారు. కరప[తము 

లలో చివర కంపెనీ (వెయపపయిటకు గారిచే 

వొంగచవేషము ధరింపబడునుూి అని (పకటిం 

వెడివాగరట. ఆ వారి వేషము ఎక్కుస ఆకర్ష 
శీయముగా నుండుటచే డానిని చూచుటశే 

పలువురు నష్శెడివారట. 

1919 నరకును గోవిందరానవుగారికి సిరనివాన 

ముగెడిది చేదు. అఆ సవమయములో వటూరు దగ్గర 

ఉన్న పోలసానిపట్సీ అృగహారము వారిని ఆకర్షిం 

చినది. ఆ సంనత్చరమనే సకుటుంబముగా, తల్సిి 

దండులతోనపహ+ వోలసానిప లి చేరి ఒక 

వమూమిడితోట (పక్కను ఇల్తు కట్టుకొని అచ్చ, 

టనే స్థిరపడినారు. అచ్చుట సా ర నేక ఖర కార్య 

వేపైత వేసినాకు. ఆ అ గ్గహానమ మందలి న్వా 

లయమున _ పూజాఫునస్కాారనులకు 

ఏళ్లు కలిగించిరి,. ఆ అృగహోారమున శాలమాలి 

కల సం. న ప్క్ం పు ఒక పాగ ఛతొాలను స్టావీం 

చిం. మంచి, స్త (పజ "అంతయూ ఇబ్బంది 

“పెక్కు 

పడుచుంపగా ౨, ౫ భావ్చులను ౫ “న్వించి (పజల 

కంతియోా సులు పకాార్షి 

రము చ్యార కాఫినుములకు (చిన్న 

ృనాసు, స అ గహో 

వ్సబపొ పోవు 

“సెక రాంగయె 
భ్ళ మా 

"రాసీ, అది 

న నహ 

ఏలను 
అ 

స్ర్రాళ 

యూ లి్కుల 

0కు యు. క్65ఏ 

జ్ ర 
కో! 

నట్లు లదు. 

మించి 

వూచఎ మందున్నది స్ట 
౧ 

ఒక్ న్మ్ర్రతమును గతో 

సంపూస్మముగా 

యన్నుమొ కం చ యట విద్యా! 
ల 

వ్ర వసుంశ్రాష త జు) -సేక్ష ౧౦థా లయనముిులకు 

క. 
ద లన 

ఫునమ్థాణమునకు ఖ్ డ్చుజరె. 

ను య టే 

ముల నెన చవా "వక్క సల వలలో 

లఅయముల పలు 

హాము 

వీరా 

వ్రు] చేవలకు గమ్; ఫొంతఖును లతో పి 

కం. ట్ల అ-నేపష సంస్థల 

వ్ షన! షె 
టె ఓ $! లు ఇ స“ 

హె 

న 

డేవ్ శముసందలి పఘ'వుము 

న. ఎంచి 2 

అగ 

రుసుం తలను రివ్చింట న చ ఈ స ఇ నౌట్రక్ష 

సల ాంముతలి. మీ ను ఫ్టో నున్న 
నై 

చాలమంది నటులకు నను; లా కాఎంచిరి. 

మించు, 

నం | (పఘెతిగమునకు పశరశాఖము 
ని 

లొనంగుట యీ కాక న దితి "జేశోద్దఎ అమునకై 

పాటుపడు కుటు౦బముల పోమణార్ధోమై 

సాన్షు థధసనహాయ్య ము "కావించి౨. 

జనమును నాట్యక ౪₹ాన్ క్షణ మ 

పెక్కు. 

“తన నవా 

ఇశొాలగా నొనరి 9 .. 

నురచి. డెస్సి 
అాణాఎతీటీ 

(పముఖుల (పశంనల నంకభుకొసి!ి. 

( 

"తాను నాట్య్వావామ్బుడుగా 
ర్త లా 

స్వయముగా (పముఖ ప్మ్నాతలను ఫరిందుట 

మాని వేసినను గోవిందరావుగారు తాను పైనుండి 

ప తనము చేయుచు తన నమాజమువాకి చే సిర్వి 

'రావుముగా పని చేయించినారు. 1910 నుండి 



కృన్టాజీరావుగారి ద త్తప్పుతులును, నాట్యవిద్యా 

విచశ్రైణులును, సామ్య (పవ_ర్తనులును, చిత 

"లేఖనదశఫలును, *నాటకకళావివారది విక 

ఊాంకితులును అయిన చిన్న రామయ్యగామ 
గోపందరానవుగారికి తోడుగా నిలిచినా. ఈ 
ప. (పథాన భూమికలను ధరిం 

మచు స్వీయ్య్మపతిఫ రకు "శేవములచే నమాజము 

నత్యున్న తిస్థితి టికి నొని హం. విను గోవింద 

'రావుగారును కలిసి శ్రీ మల్దాది విశ్వన' 'ఫ'కవి 

'రాజుగారిచేతను, (న్స చకానధానులే మూగ చక్య 

వా మం. (నీ) పండితి నె. టా 

వాలత్రగారిచేతిను (౫ వ్యేకముగా నొాటక్ ములు 

(వాయించి _పదన్శినములచ్చినామ. న్ బులుసు 

సీతారామ ౪% శ్రీ (బొబ్బిల్రిగారిచే ““బఖావతార 

ములు)” (ష్మృపఫవుముగా (పద 

ర్శించివామ చిన్న రామయ్యగ- ₹. 

(నౌ యించి, 

కవిరాజు 

ధారి 

[ప ల్వేక న్ యిచ్చి _పదర్శంచినారు. విరక్తి 

“రాముడు, యముణగు, శకాపుడు, (కూన "సీనుడు, 

దొంగ (కాంతానుతి స. అనునవి అ[ఏఏమాన 

భూమికలు, పరు చిన్నవ్యుడు ప. మూతంగ 

మొదలగు 

వసంత సేని**ను చిన్న రా మయ్యగారు 

“వేషములను కస్యః కలపవాక సల 

కూడ ధరించినారట. రామయ్య గారు ఆడాను. 

కాహుఎవులు వారిది మంచి సిండై న వ గ్గహము. 

నల హ్ వో 

దేరాను సిద్దము 

డైనమో వోద్చుకొని 

“పెచేరాను కు శేయుటకు సనానాడు 

1920 

గోపిందగావుగావము టిన్ "లేకుల 

చేసివొనినారు; 1924 టో 

నాహు, సునభివావి 

౧౮ గశావమయంగాది 

దోజులు పట్టగలదు.. నీసి-'పేయి.టకు ఒక పూట 

ఘఠతయను. 1090 | పాంగములలో "చన వముయ టి స్ స్ థ్రీ 
గారు గోవిందరావు కంపెనీనుండి పఏడీవేయి ఫాను, 

స 
స్ 
ళం ఖ్ 

చీస్తు ల 

సే జ 

వో లీ నే 
క క్ ల్ శక్, క! స్నో క! 4 షే 

గా | స క నక్ష. /:. క్ 4 
ల్ ఇ వ్ వ! ర్ టా య పంట స ట్ట గ్ గ్ షు శః శ పచ ల్లో 

ఆ ఆ పా కో! శ న (4 నటట ఇల లల శా ౭ టర్ క్ర క 

కం ల 
(బెల పు క 

స 

ఫౌ 

లచ 1 రామయ్య? వారం 

(న్త్రీ గోసిందరానుగారివే హ్ 

స రన పాగులుగా 

శీఉన్న (శ్రీ) వ్ _త్తపలీ లక్ష్మయ్య గా! ను 1029 

(వాంతముల ళు. గోవింద రావుగారి నంభు 

ప బడీ వాడి కెక్కుు స 



మునకు కార్యదర్శుల వాగరికి కుడిభుజముగా పసి 

చేయజొచ్చిరి. 1939 తమవాతి గోవిందరావు 

గాము “*శీశారదా నానోవినోదినీ నంగీశ నాటక 
నమా” జము” అనెడి పూర్వపు "వీమను మార్చి 

"వేసి “శీ గోవిందరాయ సుంఖి నాట్యమండలి” 

అను పేరు పెట్టుకొసిరి. 

లో 

ఆఅం/౮ నొనిలి 

1029 

చర్మితలో సునర్హ ఘట్టము. ఆ సంవత్చనము జూన్ 
లం ర 

9 గొవరివ్లలు 
మినాతీనో 

న సంనత్చవము ఆంధ నాటకరంగ 

నెలగేో ఇెనాల్ప్రనమునందు థవమా౦(ధ 

న'టక కళెపరిసత్నిను సమా వే్శసపన చుట లో 

గోపిందరాస్త గా. అతి పధానమెన ప్మ్నాచెను 
జఆూ ఓ! లా అ ద మె... వ. కూ జా శా క్ష వ హాం పిసామనో సందశాన నాల తనను నాటికి 

శ న జయే ల్యే జా క (| ఇ 

రంగమునను.. చసిని మ. గుర్తించి. మొదటి 

పంద తవా” నాగకి “ఆం నా "టకక ళదారకి” 
అంటే 

(ల 

వా ౯. న్ స్క మాసం, సనా సించిరి. 

రై 

] ఏవని! (వె ౦లోవిుట నోషికటథో సాగాము 
ఫి / 

వం ఇ ల బా. జ ద శ చా న్ా 7 లట సమానా ”ంగూాసె మ లచ్పటు 
|. 

స్. గొలల ముఃంలను | ముగా లశ యై ఇ లీ (లజ 
య ౯ షే 4 

ల బజసాంవి సెనె లన సపాలనం. వతం న చ్శరి. 
( * 

అష త్, (| ్న్ అచ్చి గీవిమిలిడి సిచయముళ్ క్ి సచ్చిన లము 

ఈ. 1. వ” ం౦భముల గైజూము రాష్ట్ర) 

వలో నం మొసగ్భెరి, న (శీకొప్ప 

జనాల రివఫు ఆలం లా స రాపుగామ మార్పు వింత కలపి ఇశలం౦ 

గాగ” బిల్ల"లలో సంవాఎ 'మొనర్చయున్నారు. 

1088 లో తృళతయీం[,ధనాటక క ళెపరవపు చు 

మ్మదాసులో జరిగినప్పుడు నభిలకెన ఖమ్బులన్ని 

యును ఆహాుననంఘుముతిరప్టున _గోపిందరాఫ్స 

గా ౪ భరించినావట. ఆర్మధ ని*టక ళాభిమాను 

లందంను వలూమలో 20.12.1937 'బేదీన 
గోపిందరావుగారి న పతివహోచ్చునమును మహో 

, -ీ 
"వభఛనముతో నింంపా౦చి వనుగుప నూజే 
ఓ త్రై ౧౬ 

గించి గొ ప్ప న నా దని౦౧చిరి, అనెౌచు 

శెలుగస చేనివాలోసి కవి పండిచుటలెల 
జొ 

రును గోవిందరాన్వగారిని (పశంసించియున్నారు. 

ఆ _పశంసలన్నియు ఒక (గంథరూపమున (పక 

టింపబడియున్నవి. ఆ నందర్శమున నే గోవింద 

రావుగారి శిల్మాపతివుు వలూరులో హిందూ 

యువజనన౦ఘం౦ం ఆవగనణములో (పతిప్టింపబడినది. 

స్యుప్రసిద్ధమైం “గుచ్చి ప్ంన్న కం౦'ెసీ?” (వాప 

యిటరు. (శ్రీ జి. హాచ్. పీఏఎన్నగాము ఈ శిలా 
ప్టిగహమును ఆపిష్కరించినారు. ఆనాడు 

(శ్రీ మల్తాది పశ్వనాథక విరాజు గామీేీకాలిదాసుి 

నాటకమును గోవిందరావుగాకికి అంశకితిమిచ్చిరి. 

తయములది జలి/ల 

అఆంరఫ నాటకవంగ చరితలో ధ్భనతార 

సోమిఠ ద శాస; గా సు 

1712 105స చేదిన నురసుళ€నాసు, "నేడు 
జ ౧౪ టా్ల్ల్లా 

మ లోంనో మొరటి రావులారు కాక 

ఆఅయిసను న్ ననావెన 

వేలసానపలటి 

సు? బ్బ స గారు, చిన్నరామ మా కుమా పులు 

స్ బలచదుచున' షి" 

ర నెంకోాజీరావుగారి. దదత్తప్పుతు 
లగు గోపిందరాఫ,గారిసి గూర్చి కొంత విపు 
లమ గా వినరెంచియిుఎగ్నీను. ఇప్పుడంక తిక్కి న 
వారి నముటుంబపులను గూర్చి కాడ కొంత 

పివర5ింజాను. సంజీవరావు గారి 
పదభెర్య పు! తులు ఆమగురసి ఇం3క్రుముందు 
ఆలీవీయున్నాను. వారినిగూర్చ యే ఇప్పుడు వరు 
సగా పవం౦ంతును. 

సం; [గహముగా 

] 
స్ట్ గా టో రాయమయ్యిగాలి తయునిటలు 2 

ఆనుగు రిలోను పెద్దవారు రామణభ్యు గాలు. 

ఏరికి వజ రావు, ఏరయ్య, సహానుమంతరావు, 
రంగప్పు అను నలుగు కువూయమలును, రామూ 

నుజలనుి) అనెడి కంువమూ _రయును కలరు. రామా 

నుజులవు) అందరిక౦*ు 'పెద్రది. ఈమె గం గిరెడ్టి 

గారి వోడలు; అపేటి వెంకటస్వామిగారి భారటి 
వజ్నీరావుగారు ఫ్" ౧ంతకాలము జక నాటక నమా 



జమును నడపెను. వజ్నీరావుగాము 1955 లో 

చనిపోయి 6. తరువాత వారి కుమూరుడు 

వి. న (రామన్న్య్ర)గాము (భీరమా సత్య 

నారాయణ నాట్యమండలి అను పేకుు ఆ 

సమాజమును నడుఫుచు న్నారు. రామయ్య గారు 

విలన్ భూమికలను 

ఇచెబ్దలు సుబ్బ మ్మాగారు నాయికెభూమికలను, 

ఆమె భభ శేకందార్ 'వేంక కేశ్యం రావు గా 

నాయకభూమికలను ధరించుచుందుము. బసు 

తము ఈ నవమూాదము జెలఅంగాణలో _పదన్న్శనము 

లిచ్చుచున్నది. 

సపించుచుందుసుు. వారి 

చిన్న రావుబ్యు గారిని గూర్చి ఇదివనే కొంత 
ఇచెప్పీయిం ఇను. గ సోపింపరావుగారితోకలిసి 

కా ఎస కాలము, విడిగా కొంతకాలము, వెొంత్తము 

మోవ 1016 నుండి 104) వ్వుకును నాటకములాడి 

విఎమించిరి. 104ఏ లో అవేటి (శీకృష్తనాబూ 

"రావు అనువామ చిన్న రామయ్య గారి ప3కవము 

లన్ని యును ఫోొని-వేసేనాుు. కాసి, తపువానె చిన్న 

'రామణయ్యుగారి రెంవనకమువూనడు అబ్బాజీరావు 
శె అవ్ ఏ ల 

ఆగ గాసు వేళ కంపసీ పటుకొని 194 నుండియు 
క, 

నడుపుచున్నారు.. దినివేకు “ట్రీ బొంచా మనో 
రం నావంనిట”ం. ఇప్పుడు పేమ మంంత 

సంము పమెనదట. ఈ నమాజము (పస్తువము 
తావే మ శ అూ=వ్లీ 

(శీకాకుఇం జిల్లాలో పర్యీకించుచున్నది. కంపెనీ 
అ థి 

(ప్యాపయిటమ [శీ అబ్బాజీరావు నాయకభూమి 
కలను, వారి ఫది స తామహలత్ష్మమ్మ నౌయికె 

రి 

భూమికలను ధ3ించుదుంపుకు. వారి కుమవూసుడు 

హ్ రావు హోన్ననటుడు. 

చిన్నరామయ్నుగారు. తమ _ చినరిదశలో 

"పాదరాబాదులో శీ అవేటి నాశేశ్యర రావు 
గారివో కలిసియుండెడివాకు. నేను వారని కలిసి 
కొసి సుుంభివావని గనూన్చె అవేక విషయములు 

తెలిసికానిన*ను. (ఏకు [కిందటి వేనపిలోనే చని 
పోయిన **.. చనివోవు నాటికి సురభివారిలో 

వాలే నయోన్మదన్తులు.) 
శ 

త్ 

శౌయి సువఫీ కవులా 
| 

శ 

శాయి. ఈమెభ ర 
శా=జవో 

కృషాజీ రావుగారి క్టువూ కశ కను లా 
గ. ట్ వ్ 

సుప్రసిద సిసిమానటి 
| రి న సింభధ నంజీనరావుగాను. 

వ్కు నిస్పంచులు. 

ఐదవ వారైన వంఫోజీ రావు (వెంక య్య 

గాము మొదట్లో దుష్సుం మొడు మొదలగు భూమి 

కలను ధరించెడి వారు. పీకు త్వయ వ్యా ఫతో 

మదనపన్నీ నెళ్ళి అచ్చట నే 1924ళో చనివోయి 

నారు. వెంకోజీరావుగారకి నలుగుసు భార్యలు. 
"మొదోీ3ె భార్య చెన్న మ గాగికి హూసుమంతనావు 

అను కుమూా"*ాడు, ఖ్. యమ్మ యు పంుమూాన్వె, 

అను 

కువూ కె కలిగిరి. పూూూడన భార్య చిన్న నటన 

గారికిని నాలుగవ భార్య రామానుజులమ్ముగారి 

అ అశ క లు + డి శ 

"రండనభార్య గబుంఅంవ క స ర్తి 6౨౦2 మ 

శా శా 



కిని సంతానం లేదు. వెంకోజీరావుగారు చనిపో 
యిన తరువాత చిన్న సుబ్బవ్యు గారు (గంగయ 

గారి ఏన కుమా శై) 1924 నుండి 1940 వరకును 

(పత్యేకముగా ఒక నమాజమును నడివీనారు. 
ఈ'పవు రాణివేషములకు చాల (పసిద్ధి. సుంకమ్ము 

గారు మొదట గోవిందరావుగారిని పంచుకొ సిరి; 

పిమ్నట అంజనవ్ను జనించెను. హనుమంతరావు 

గారినే *ఫిజడేలు వానుముంతరావుి అందురు. 

పీ కోటయ్య "జీవన శిష్యులు. వకంగల్లో 

ముదగోొఠిట్ శంకరాచార్యుల వాది ఎదుట 
గ 

పాపట్ట లమ్మీ కాంతియ్యగా మ ఈ పహానువుంత 
రాన్సగారిక్ పరకితి శాలువలు బహుూంకరించినారు. 

అమ్మాయవమ్మి గారి భర్త 7కండార్ రా మళ్యవ్ష 
రావుగారు ఏరి కువూమడు. చిన నెంకటరావు 

ష్ వంక కేశ్వ్యర నాట్యవుండలీ” అకు పేరుణో 

19౫ నుండి ఒక నమాజమును నడుపుచున్నారు. 

(పస్తు మో నమాజము పశ్చివు గోదావరి 

జిల్లాలో పర్యటిం-చచు చున్నది. వె,పయిటమ చిన 

'వంకటరావుగావము మంచి పహోరొస్టనిమ్లు. వారి 

చెల్లెలు 'వాాతాళెయి్యి భార్య అవా లాం 

(పధాన (స్రీభూమికలను, చె ల్రలుభ ర్త నులప్సీ 

“రాను నాయకభూపిశకలను ”వ్యంహాంచుచు౦ 

దురు. ఈ సమాజవ౦పు న్న 'సెంకట రావుగారి 

కువూరుడు ఫోటయ్య, వారి భార్య వునోరవు 

కఈకూ+డ మంచి నటులు. 

“ఎలి రానిగాంయంమచుమ్నుంతత 
లూ 

నెంకోజీరావుగారి. ద తఫ్టుతులు గోవింద 
అత టీ 

వ 5 ఇ్రవనవుమ భార్యలు-- పెద్ద సుబ్బమ్మ, 

లత్భ్మబాయి; ఇరున్సురును గంగయ్యగారి నుమా 
( 

రవి వీరలో “పెద్దసు బృవ్ముగారికి ముగ్గును 

మగవీల్ణలు, వఐనదుగుకు ఆడపిల్ల లు కలము. వముగ 

వారిలో "పెద్ద అయిన హనుమంతరావుగారు 

విజయసగర౦ మ్యుసిసిపల్ ఇంజసీయకుగా పని 

చేయుచున్నారు. పిరి సోదరులు సుబ్బారావు, 
ద్ద ( / " కట ల్ 

కోటీశ్వర రావు గార్లు ఇరువురును రగ్ వింద 

రాయ సురఖి నాట్యమండలిని నిర్వహించు 

చున్నారు. ఈసమాజము (పస్తుతము కర్నూలు 

జిల్లాలో పర టించుచున్నది. సుబ్బారావుగారు 

కంపెనీ నునేజరు. ఏను నాయకభూమికలను, వీరి 

భార్య సారాయణవ్యా నొయికాభూమికలను 

ధరించుచుందుకు. కో టీశ్వరరానుగారు మంచి 
చితకళా సిఫప్రుణులు. 

ఇంక  "'పెదసుబ్బమ్ముగారి కువమూ కెలలో 

పెద్దవానము అంజనమ్మ. పేరిభర్త సనహటబేనరావు 
చనిపోయిను. రెండవ కువూ లె బాలోబాయి; 

వరి భర్త మల్లయ్య గారు. మూడన కువూ నై 

ధనల థీ. గెౌయి, ఈమె భర్త ఫుల య్య గారు. 

నాలుగన కువమూ రె నరసమ్మ; ఏరిఛభ రృ సింభే 

వెంకటప్ప, వదన కువూ 5 చెలాయవ్శు; పీరి 

భర నాగేశ్వరరావుగాన. నుల్ల య్య, ఫుల్ల య్య 

గార్లు ఇకువురుును గంగయ్యుగారి కుమూస%ులు; 

నెంకటస్వామిగారి సోదరులు. నాగోశ్వం రావు 
గారు వేంకటస్వామి గారి కువమూరులు,. 

పుల్లయ్య గా 6కి 5్ గుకు కువమూకరలు కలకు. 

(శ్రీకృష్ణవాబూరావు, (పకాశరావు. చంద 
రావు, లలాపాపారావు, కష్ణా రావు, సురఖి 

చాలనసరస్యతి-వఏరి సోదరియీ. అం లము లరిట 

రును కలసి ఇాబురావుగారి యాజమానంమున 
కళళ న్ా (శ్రబాలిదొవివయనాడట్టుమందిలి 

అనెడి పేనముతో 1945 నుండి ఒక నమాజమును 
నడుఫుచున్నారు. వీ చిన్న రామయ్యగారి 
కంపెనీ పరికరములను ఫొనుక్క-నినవారు. ఈ 

నమాజము ,పస్తుతము గుంటూరజిల్లాలో పర 

టించుచున్నది. అన్న దమ్ములల్ొ (పకాశరావు 

నాయకభూమికలను, వారి భార్య శకుంతల 

నాయికాభూమికలను ధకించుచుందుగుం 

చం్గదరావుగాకు హాన్వనటులు; వీకు విలన్ 

భూమికలను థరింతును. బాబూరావు, లీలాపాపా 

'రావుగాక్లు హోర్మోనిస్టులు; నటులు కూడాను. 

ఈ నవమూాజమువాను కురువ్నె తము, వమూయా 



బజారు, భూశకెలాస్, ేనదాసు మొదలగు నాట 

కములను (పత్యేక శిష్షణముతో చక్కగా (పద 
ర్నింతురు. 

ఇంక మ సస. ద్యూ వూరడ్డా 

నది (తమల అను పేరుతో 

104ఏ నుండి ఒక నమాజనును న సషపఫ్రుచున్నాను. 

ఇదె (పస్తుప2ము గుంటూరుజిల్లాలో సు నంచు 

చున్నది. నాగేశ్వర రావుగారు స*యక భూమిక 

లను, వారి భార్య న ఫి. నాయికా 

భూవమికలను ధచవెంచు దుంప్సురు, 

గారి చెల్లలు తా న స్ర్రేభూమికలను 

నిర్యగా౦-చును; ఈ'ను కప పాత 

థి యెబిడ్డుో 

నాశేశ్యరనావు 

స్ాంపహా 

ఆలో (పనద్ధినహించినది. ర 

అిక్వాల కావుగా కు వ. -ఈ 

సమాూబముతా లన ఆనన గయ , స్యెహరిళ్న ర్చి! న 

వమూాూయలమురాని, 

జూనక వ్యాగ "ర గ 

వనాపస 

వ్వ లీ 

రములను య త్యెక ఇక. వాం యో చక ట్రా గ 

(పదర్శిందురు.. ఇడినూడ వించి నుశితిణగల 

నమాజాఎం;, మ. 1 గఛ్వాన రావుగా పప ననన వంగచులు; 

అభ్యుదయ ఫొనములు కలవాము. వి=కి సింవా 

పుం ( నెబ్లూరు లలితకళెముండలివాచు 1047లో 

“నాట్యకళ భాభురీణ” అను బికుదునిచ్చి నత్కా 

రించినాము. న ముపీరాబాదు (హాదగా 

బాదులోసొంతభననముకలదు; అచ ట్ నేస్థిరపడి 

నాకు. *ీసురఖి నాటకకళానంఘుము నకు వీవు 

"నేడు కార్యదర్నులు సురభి నాటకనమాజ 

నప్తతి స్వర్జోత్సన నంచికను (ప్రకటించు 

1పయత్నములో ఉన్నారు. 

గోనిందరావుగారి హస. లమ్మీబాయికి 

ఐదుగుు కుమూ శ్తెలు క లరు-__- పెదకుమూ శ్తె 

హం. రంవనకుమూ రై పూరి ము మూడెస 

కువూ బ్ సాగ 

లమ్మే, వఐదవకుమా ఆప మ ళు. 
స 

అఆంతిపుూ, నౌాలుగన కుమా నె 

సుభ (ద్రమ్మగారి భర్త కందా క్ చిన్న వెంక 

టరావుగాను. ఏకు గీ వాంతొవేళ్ళుర నాజ్యు 
పంబిలోి అను వేకుుతళతో జక నమాజమును 

నడుపుచున్నారు. ఇది (పస్తుతకము తూరక్చు 

గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నది. ఈ నవూాజు 

మందు సుభళదవు నాయికాభూమిక 

లను ధరించుచుందురు. చిన్న వెంకటరావుగారు 

హోన్యనటులు; ఏరిప్రు చుల లో డాశర ధెరావుహోార్మో 

స్ష్టు, భోజరాజు విలన్ భూమికలను ధథధరిం 

చును. ఇతడు సమాజ కాన్యక లాపము లన్నిం౦టి 

యందును సిఫ్రణుచని మును. 

భర్త ఆ "వేటి రామయంగారు 

న్స ఫూస్చిమా నాటకమండలొ అని వీరి 

న పకాచయముసనేన చ్రైళం కామ్నా (పస్తుత మిది ఒక 

సళ్యోక పసిచేయుట బేదు. 
సార ుంగారు (త్రీ బళ్లాం రాఘ వావావ యుద 

నకింను వొంది ఉత్రవు నటిగా పసిద్తిగ నెను. 

స్ దివుగానె 

కళ ౮ వై 

జ ళల కీ మె 

నువరోయచంఎం గా 

విప్పుడు నకుటంటముగా ఏలూింలో సింపడి 
దా . . ఆం 

నామ, ఘా మ. పుగారి రస) 058.. చేద్న 

మాదనె బా షో ఆ ౦ జ (సు జేశ్ నాటక 

న సంఘస.ము న్ు నవు* న. ఎవొిమును నమ 

రించి ఆంధ స "దేన్. గనన్నమ ర. 

గారి అస ఫ్యత్చతిలో సువర్ధక ౦కణ మును బహలూ 

కరించినాము. 

ఇాంతవ్ము గారి భర్త అవేతి (పసాదరావు 

(వేంకట వ కంవమూావుడు). వ్ అన్న 

దమ్ములత్ కలిసి హపొంతకాలము సమాజమును 

“జల న్ _పస్తుతవు గదబతి తనా ట్యవ౦డలి ఫ్ లే 
అటే 

క్ వ 

న చ స సగ. గారు, 

ప్ళు తా వ్ర్టంి న్మిన టి ౧ ఆఅ ఎవడి 

చేవ 1042 నుండి 9 భలే న న నడువు 

చున్నాము. ఈనవమాజము ప్రస్తుతము. కడప 

జిల్లాలో ఉన్నది. ఇందులో కోకేష్యర రావు 

అనువారు నాయక భూమికలను, నాగలమతి 
గారు నాయికాభూమికలను ధరించుచుందురు, 

స 



పణ్ముఖమ్మ (ఇప్పటి'పేకు వసుంధర) గారి 

భర్త (శ్రీ అవేటి రామచందరావుగారు. ఏకు 

(శ్రీ) వసుంధరానాట్యమండలి” అనెడి పేరుతో 
ఒక నమాజబజమును 195% నుండి నడుపుచున్నారు. 

'వస్తుతి మూ నమాజము విళాఖముండలములో 

ఉన్నది. ఇందు సింభే నారాయణరావు అను 

వామ నాయకభూమికలను,  నసుంధర గారు 

నాయికాభూమిక లను ధరించుచుందురు,. 

గోవిందరావుగారు ఒక్కొక్క కుహూ శెశే 
పివాహూమువేసి, ఫొంతకాలనము వాకికి నాటక 

(పదర్శన ములం౦వు నిశ ఇ యముచ్చ్సి, తవసపువెత పిడి 

పోనుట కంగీకడం 

లను నడుపఫుమున్న వారిలో అశసహపులు నోపింద 

సంతాన సు అగుట గవనార్హ్హ ము. 

పట్ర. నేదు నవమూాజిము అయా రాం 

రా నరాం 

లు. ఠి జో "ఇ మా చ“ 

స ల క అత ల య ల క 
ఆ 

ఆరగనవాచిన పెద్దరా వయ్యగామ 1014 లో 
నై 1. | 

లాల్ గుషు"రో (సికిర్టదాబాసు) చనిపోయి 

మెటుగడంలోే ఏవి నవమూాథి ఉన్నది. "పద 
యా (ఓ లీ 

“రావెయుం6ం గాడి భర 

ఇర మీ షై లీ 
ను౦డి 1ఆలజం వఎరింను 

సవంనుం మనా 

న స" 

రావూ హటెయి 

(లు "ఖే సెక్ ముగా ఒక సమా 

"రాహటూ భొెయినాదు 

"వేపషములనుకూడ ధ3ంచచెడివారు. 

గామయ్యగామ వాంచి నటులుగా (పసిది 

చెందినాను. వుంచి మూటనొాది. 

ఎంతః3  వ్యానలెనను ఎదుటివారిని వశముచేసి 

కొనగల న్ క్రి ఏ3 కుంజెడిదని ఇచెప్పుదురు. 

చిన్న వేషము. మొదలు "పెద్ద వేపుము వంకును 

'దేనినై నినము నెచే అతి సమిర్ధతతో సిరంహాం చెడి 

“కానరనూాకులు. 

[ఏ 
వ... (సారంగధరలో న. “వీసి చిపరి 

దృశ్యములో తలారి వేషము 'వెసెడి వారట). 

ఇంతటి మహోన్య కి ఆ వంశములో ఇంపొకకు 

"లేవని చిన్న రామయ్యగారు అను చు౦ జెడి వారు, 

సురభి పాపాసాయి ఏవి నమాజములోనుండుచు, 

వారి మరణానంతరము ]1914 నుండి 19023 వర 

కును (ప ల్వేకముగా ఒక  నమాజమును నడపి 

నారు. 'పెద్దరామయ్యగారికి ఉరువుము కువూ 
రులు గలకు-అంజవప్ప, నాళాల అంజ 

నప్పుగాము తండి మవణానం౦ంతరము 1914 నుండి 
1080 వవకును (ప్రత్యేకముగా నమాజమును 

ంం గ 

వళ పు 

నడపినాము. వీరి బానమరది కందాక శంభు 

లింగంగానము 1900 నుండి ఫొంతకాలనము ఆ 

సమాజమును నడిపి, పిమ్మట శ మ 

చా కోటయ్య గారు 197 నుండిో* బ్రేవవాయి 
౮ వ్ర వారి జ ర్మ 

౮ టే లో ఆఆఆ 

టో 

కి జీుతోీ ఒక నమాజము 

నడపుచున్నాము. ఈ సమాజము [పస్తుతిము నసం 

గల్ జిలాలో ఉన్నది. ఇందులో అందెల మల్ది 
(ఆ) ట్ ఇ 

ఖానులరావు 

ర. 

కోటయ్యగారి ఇ 

అనువాము నాయక భూమిక లను, 

సై ట్ట) నౌయిక భూచమి 

కలను ధరించు ముందుకు, కోటయ్యగారి అల్లుడు 

దత్తొంజ నేయులు సహోర్మోనిస్టు, గంభులిం ంగంగారి 



కుమారుడు పుల్లయ్య గారు 1954 నుండి (పల్యే 

కముగా ఒక నమాజమును నడపుచున్నారు. 

ఇందులో ఫుల్ల య్య గారు నాయకభూమికలను, 

వారి ఫార్య నాయికాభూమికలను ధరించు 

చుందురు. 

అవోణొ ౧ ౦గయృ్యగారి వఏమీంతియు ౨ 

పెదరామయ్య గారికి అఅధిజనవు అను 

కువూ శెకూడ గలదు. ఈమె అవేటి నెంకట 

స్వామిగారి భార్య. ఇచ్చట అ'వేటివారిని గూర్చి 

కొంత వినరించవలసియున్నది. ననారనవారిక్షి 

అ'వేటివారు అవే గంగయ్య 

(కొ చ్చెర్వు గంగి ఇడ) గారికి నలుగురు భాన్యలు 

కలరు- పాపా చెయి, గోవిందవు శ సం. 

నాఎమ్ము. గంగయ్య నుూూూడవ భార్య సురభి పావా 

గాయి; ఈమె కుమూపుడే పుల్ణయ్య గారు 

(గోవిందరానుగారి అల్టుడు). ఫుల్ల య్య గారి 

కుమా క్రెయ్ సురభి బాలనరన్వతి. దీనినిగూర్చి 
ఇంతకుముం బే వినరించియున్నాను. 

వనియ్యంకులు. 

గంగయ్యగారి 'రెండనభార్య గోవిందమ్మగారి 

కువూరుజే -వంకటసాాామిగారు. వ్కు మంచిహోన్య 

నటులు. 19_12-1950 "తేదీన అనంతపురములో 
చనిపోయినారు. 'వేంకటన్యామి గారికి ఇదరు 

భార్యలు క లగు మొదటి భార్య రామానుజలమ్మ; 

మొదటి రామయ్ను గారి కుమూ న్తె. ఈమె కుమా 

రులే _పసాదరావు, చలపతిరావుగాక్తు. రెండవ 

భర్య అంజనమ్ము 'పెదరామయ్య గారి కుమా _ల్బె; 

ఈమ కుమారులి రామయ్య, నాగ్యశ్యర రావు 
గారు. (నోవిందరావుగారి అల్లుళ్ళు) ఏరినిశూర్చి 

ముంచే వినరించియున్నాను. 

గంగయ్య గారి ముగ్గురు కువూ ఆశెలలోను 

ఇమువు౨ని "పె ద సు బ్బమ్మః లమ్మీబాయిలను 

గోవింద రావుగారు వివాహూవమాడినారు; నూడన 

కుమా _ర్లె దిన్నసుబ్బమ్మను 'నెంకోజీరావుగారు 
వివాహమాడినాకు. క్ష 

నురోభినాలీకత్ తలొనంఘుయు 

(పస్తుతము నాటకములను (పదర్శించుచున్న 

పది సురభి నాటక సమాజముల ఎేర్ణను పైన 
'పేర్కొటనియున్నాను, ఇందులో నెండు చిన్న 
నమాజద ములు; తక్కి.నవన్నియును "పిదసమాజ 

ములు. ఇవికాక ఇంకను ఒక పెద్దసమాజము, 

25 చిన్ననమాజములును పనిచేయుచున్నట్లు 

వారు ఇటీవల [(పకటించిన కరపతములో కలదు. 
అనగా మొత్తము నీ6 సురభి నాటక నమాజ 

ములు నేడు క లవన్న మాట 1 ఆవి అన్నియును 

సంఛార నాటక నమాజమువే అగుట గవమునా 

రృము. కావుననే విలానములను 

మాతమె 'జలివీయునా ను. ఒకనాడు కడప 

(పస్తుతె 

జిల్లా రాయచోటి తాలూకా సురభి గావు 

ములొ ట్ర లొందె భట చస? సంగీలో 

= కిఫా వారి గి శ భి 

(ఆ వ (టో ఆను ీకుతో (వారంభమెన ఒకా 

నొక నమాజని జీవనిదినలె నేటికి ఇన్ని శాఖోప 

వాఖ్యలె వికసించిన ది. “*పతిర్మాతి ఆంధ 

“దేశమున ఎచ్చటనో సువభివాటకము ఉండియే 

తీకుననుట అతిశ యోక్టికా నేరదు. ఆఘ నిక ఎల్బక్ష్మిక్. 

ధ్వనియం్యతములతో, నెకునర్కులు, ఫోకసిం 
నీఎ రీలు, 

సెట్టింగులనా, అయిదు మొదలు పదిలారీల స్తేజి 
సామాగితో సంచార యోగ్య మగు (పేశుకా 

గారముణో డెబ్బదిమంది (స్రైసుగుష ఫాల 

నృద్దులత్ నెల ఫొక (గావుమువొప్పున (గామ 

మునకు పదినాండి పదిహేను నాటకములు (పద 

ర్నించుచు నంచరించు నమాజనులు ఛారత 

'దేథఠమున ఒక్క. సురభిష్టారివౌ అని ఏను కర 
పషృతములలో వినరించిన విషయములు సత్య 
నమ్ముతములు; అతిశయోకి రహూతములు. 

గులు, అ'చేవజనాక రణ్య ములగు 

మా, మ నుప్పుది అగు నమాజములమధ్నను పర 

నర నహాకారమును, ఐక మత్యమును ఇచఇంపాం 

దించవలె ననెడి ఆశయముతో వారినెల నంఫఘు 
టితపరచుటకు (ప్రయత్నములు జరిగినవి. తత్చల 
ముగ 19506 మే నెలలో సురభినాటక కళా 



సంఘము అవతరించినది. దీనికి నిబంధనావళి 
సి దము చేసికొసినారు ఈ నంఘమునకు ఇంచు 

మించుగా 6 వేల రూపాయల నిధి కలదు. ఈ 

నంఘుమునకు (శ్రీ) ే క్రందార్ చిన్న వెంకటరావు 

గారు అధ్యశులు, (శ్రీ అ వేటి నాగేశ్వర ర వుగారు 

కార్విదర్నం ఒక్క సురఖినంఛార నొటక నమా 

జములనే కాక ఆంధ బేశములోఉన్న తక్కిన 

నంచాత నాటకనమాజములను కూడ చేర్చుకొని 
సురభినాటక కళానంఘముల ను *ళ16 గర 112 

122065 కొంటశరి2ి ిజండంం కండ 68కి 
తఊ580012€100” గా వి న్ఫుత2ము చేయవలెనని 

సంకల్పము వారికున్నది. అది సెగ పేరుగాక. 

న్మంర్లాత్రవము వ్ 

ఇంచుమించుగా 'ెబ్బది ఏండ్ల నుండి జెలుగు 

నాటక గంగమునకు అమోఘుమెన సేనయొనర్శ్చిన 

సురభి నాటక నమాజము నేడు స్వర్గోోత్సనము 

జరుఫుకొన నుండుట ఆనందకరమైన పఏషయము. 
ఈ న్వర్లోత్సవము జయ్మపదము కావలయునని 

నట రాజన్వామింని (పార్థించుచున్నాను. 

నురబివాడు (ఏదర్భింబు నావల్ పంటు 

ఈ వ్యాసమును ముగించుటకుము౦దు సురఫి 

నాటకనమాజములవారు (పదర్శిం చెడి నాటక 

ములను వేరొ,-౦దును. ఇందులో కొన్ని శేవ 
లము సురఖివారి ఫొరశె (వాయ బడినన్; కొన్ని 

ఇంకనూ అము, దితముళే, 

కీ చకవథ __-గోవిందరావు గారి కల్చన (ఇది 

స రి ]ప వంగసల నాటము]. సురఖీవారి పథము గం స్థల 0 

సారంగధర, శాకుంతలము, హరిశ్చం, ద 

రాప్తాటి సుబ్బదాసు గాను గచించి. నేర్చినపి. 

ర్స్ ఆళ్ళ ఇ జ (్రైసాహనము, జగన్నోహన ---కృష్టాజీరావు 

గారు కిల్పించినవి. 

పా౭ జూ తెౌెపసహానణము, విల్హ౪యము-మాశే 

పన్నీ రామచందశాత్రి (కవి గారు వాసి వప 

శిచ్చినవి. 

కాంతామతి, భళ్ళాణ చరిత, మైరావణ. 
తడకలూరికుప్తూస్వామి గారు నేర్పినవి 
(1000 %071841061008), 

వ “కాం న ా రి ఆయ ౦, న చం దకాంత వరుల చింతామణి న (్రు 

గారు (శ్రీకాకుళం) (వాసి ఇచ్చినది. 

దశావతారములు ____ చిన్న రామయ్య గారి 

(వేరణముచే బులుసు నీతారామశాశ్రిగారు 

(బొబ్బిలి _వాసిఇచ్చినది. 

కాంతొావుతి, శరార్చణఖాగర్వభంగవు __ 

(శ్రీరాములు సచ్చిదానందశజాద్రిగారు వాసి 

ఇచ్చినది. 

జగనో హన ఇ: నోల్తాద్ అచ్యుతరానుశాత్రి 

గారు వాసి ఇచ్చినది. 

సీ తాకళ్యాణము న చిలకమర్తి లనీనర 

సింహూం౦ంగారి రచన. 

సంపూర్త మహాభారతము ---పండిత బళ్ళారి 

స. సు బహ్న్మణ్య*ాయ్రాగారి రచన. 

కుమూరవిజయము, రావణచళ లుఎ-చ కా 

వధానుల మూాణిక్యశర్శగారిచే గోవిందరావు 

గారికి _నాసిఇచ్చినది. 

భక్త కబీరు._..చ కావధానుల మౌాణీక్యశర్థ 

గారిచే చిన్న రామయ్య గారు (వాయించినది. 

సతీసావ్మితి, నత హరిశ్చంద్ర, మహోాసండ, 

కాళిదాసు---విశంనాథ కవిరాజుగారిచే గోవింద 

రావుగామ [వాయించినని. 

(శ్రీకృష్తానళారము, లనకుశ, వసంతసేన --- 
విశ్వనాథ కవిరాజుగారిచే చిన్న రామయ్య గారు 

(వాయించినవి. 

జమిోాండదార్ ____ విశ్వనాథకవిరాజు గారిచే 

"వెంక ట్ ముగారు (వాయించినపి. 

న్రీసామాజ్యము---కొప్పరఫపు సుచ్చారావు 
గారిచే 1932 లో నోపందరావుగారు _వామిరం 



చినది. సురఖివారి [పథమ సాంఘక నాటక 

మిదియే; ఇది నేటికిని అము[దితమే. విశ్వనాథ 

కపిరాజు గారి నాటకములుకూడ అము దితములే. 

సంపూర్ష "రామాయణము, సంపూ ర్ల ముహో 
ఓ 

భానతము, బొబ్బిలి యుద్ధము __ హరిప్రమహో త్తం 

(భీమనరం) గారిచే 'వెంకటస్యామిగారు (వాయిం 

చినవి. 

బాలనాగమ్ష, పలనాటి యుద్గము, ఫస్దు 

కాస్ వి. వ., కాంతావముతి--హరిఫపునుపో తం 
0) బాటే 

గారినాటకములు, ఇవన్ని యును అము దితములే. 

అభాగిని కాలాపహోడ్ _--వములాది “వేంకట 
గా] 

క,పనరంగారి చే వేంకటసాంమిగాము | వాయిం 
లా “ఢీ ఏ [| 

ఖే 

చ్, 

వ. అలెగాండర్, బాలనాగ మ్మా 
ఇ య జ 

మల్తాది. వెంక టకృప్ణశర్నగారిచే సుబ్బారావు 

గారు (వాయించినసి. 

"జీనదాసు, భూపజైలాన్, మాయాబజార్ 

మటల్దాది. వేంకటకృప్నశర గ్రగారిచ నాబూరావు 
షః ల 

గారు _(నౌయిం చినపి, 

దతేయజ్హం, మాయలవురాఠి-మల్తాది వంకట 

కృృప్తశర గాంచె నాశేశంరరావుగామ (వాయిం 

చచినసి. ప నాటకములలోని సురఖినాటక సమూ 

జముల వార౦దరును కలనా (మూయల 

మరాఠి, కురుష్నెతం నాటకములను తప్పక 
(పదర్శింతురుు వాటిక ఎక్కువ “కలెక్టన్” 
వచ్చునుండునట. 

జాబ్బు తని వి జ ఉం ఇ క్రొ 

మొుబటో రండు తరముల నది నములు ; 

"మొదటి రెండు తరములలోనూ స్ముపసిదు 

_లెన సురభి నటీనటులు- వెంకోజీరావు, వారి 

భార్య చిన్న సుబ్బమ్మ; 'పెద్ద రామళయ్య, వాలి 

భార్య రామాబాయి; సురభి పాపాబాయి; 

జంయూటి వెంకూబాయి; సురభికమలాబాయి, 

చిన్న రామయ్య; గోవిందరావు, వారి. భార్యలు, 

సహ లమ్మీభౌయి, అవేటి వెంకట 

స్వామి మొదలగువారు 

నుర్బినారి బిలీస్తల్ ల ; 

సురభి నాట్య మండలులలోని విశిష్టతలను 

[కింది విఫముగా పోర్కొనవచ్చును. (1) నటీ 

నటులందరును వకకుటుం౦ంబమువారగుట (పాచిన 

సంస్క ట్ర్ సొటక్ (పనొపన ల6 దిట్ట నత్యెనొ 

గోచరించును). (2) నటీనటు లందమను ఐక ము 

త్యముత్ భీపజము లేకుండ తెవు పనులన్ని౦ 

టిసి తామే చసిఖొనుచుండుట. (షా "పపధారణ 

ములో చిన్న . “పప్ప వషవుటు ఆఅ సెడ్ సోదములు 

కాసి, అసూయలు5"ని లేకుండుట. (€ నాట 

కము టే నృ త్తిగా కలిగ జండుట (1220 165510ము. 

(5) స్ర్రీము, గాలురు, ప్రమీుషులు, స్య్భాచులు 

నయా, చూప, గుగ్తానుపూాాల వుగా భూమికా 

థధానణము చేయుట. (6 సుశిషిణ, నరయం 

సమ్మగప, సటకకళియందు అభిసిపశిము కలిగి 

యు౦డుల, 

సువఖ న*టక సమాజములచరి తినుండి తెలిసి 

నంతివరకు కొంత పిషప్రలముగాను, కొంత సంగ 

హముగాను పివవించియున్నాను. ఇందులో 

ఏ వేని దోపుములు దెరలినవో తెలుపవలసినదిగా 

సనహృదయులను కోరుచున్నాను. పె చరిత్రను 

"తెలిపిన వారందరికిని  ఫీటోలను, బ్లాకులను 

పంవించిన (శ్రీమతి వూర్జిమ గారికిని చిన్న 
రామయ్యగారి రకుమవూరులకును కచ భాజనుం 

ల 



జవమహానటుడు *. 
6 జండిత పహరికథకవాంన ” (భ్రీ వొలతూలి మధునూదొనరావుః, 

(శ్రీమంత మైన (ప్రప౦చ రంగములో సృష్టిక రృమెన (బవ్మా కొన్ని కోట్లు పుట్టినరోజు 
పండగలు చేసుకున్నాడు భారతీజేవి సామనిగమగానం శేస్తూనేవుంది వాహీభూతములైన 
పరమహంనలు భారతభారతీ సామమును పద్మవనంలో ేనలానందంతో అనుభవిస్తూ నేవున్నై 
భారతీస్వామికి తెలియకుండానే కాలం గడిచి స్దానమయం౦ వచ్చింది. 

ఆ రోజు మహాశినరాతి నంధ్యాసమయం "లేవోరానికి (పతీచీన విచి_తారుణారుణ 

కాంతులు అకమించి భారతీస్వామి నిష్టలో కూర్చున్నాడు మం దేహాభ్యంతరం లేకు ౦ డా 
సూర్యునకు మం_తార్హ్య మిఛ్బాడు సూర్యుడు స్వేచ్చగా వీ ఛాంలి భవనంలోకి వెళ్ళబోతు 

న్నాడు (బహ్మాుకు నమాధినిప్పలో పెదశేకశో  ఎనరో వీల్చినల్లు వినివించింది భారతునిలో 
అందాకా లీనమై వున్న భారతి భయంతో గడగడలాడుతూ బయటకు వచ్చింది సునీ (బహ్మాకు 

నిప్ప తప్పింది మళ్ళీ పిలుపు (బహ్మకుకూడా భయం వేస్తోంది. 

కర్ట్ చతుక్ముఖా! లేలే! యి వ్వేళ చతుగ్లశి! కాలానికికూ డా కళ్ళుమూాసే మహ 

కాళి కాలకాలనాట్యంకోనం అదిగో కపాలమాల ధరించి లాన్యం౦ చేస్తోంది అది కథాకలి కోదు 

కళాకాళి. కాలకాలస్వామి తన నాట్యభంగిమలత్ ఆమెను ముగను చేసేనవమయం౦ం ఆ దంప 
తుల స మైక్యా ఖిన యమునకు (బహ్మ్నాండమంతా రంగస్థలం నీవు నృష్టంచిన వంచభూతాలూ 

భాతికజీవాలూ  చరాచరాలూ టన రు న లూ వవీ లేకుండా చక్క_.గా తుడిచివేయాలి 

నాట్య రంగస్థలములో ఈ పర్వతాలూ గిర్వ్యతాలూ పలుగు రాళ్ళలాగా గుచ్చుకుంటూ వుంశు 

నాట్యం సాగదు త్వరగా తుడిచివేయాలీ ఈ సము_దాలూ గిముదాలూ స్వామి మండల 
నృత్యం చేస్తుంటే ముగుగు గుంటలులాగా అడ్డు రాహాడదు అవిగో ఆపైన చుక్కలు ఆకాశ 

"శీశి తాండనంచే స్తే తలకు తగుల్తూ వుంకై ఈ నభోవితానం (పందిరి కట్లు తెంపి దూరంగా 
పార వేయాలి భారతీబేవిచేత కనబడకుండా పాడమని చెప్పు కాళికాళ మహోనం దనాట్యంలో 
అర్దనారీభంగిమం ప్రదర్శించే వేళ నీవుకూడా వుండరాదు విష్ణుమూ ర్తికికూడా "చెప్పాను ఆయన 
కూడా అప్పుడు వుండడు లే! త్వరగా నీ నృష్టినంతా తుడిచివేసి రంగస్థలం నిర్మలంగా 
సిద్ధం చేయ్. 

(బవ్మాగుండె గుభుక్కుమని “తండి ! నమస్కారం | అలా7ే చేస్తాను నీవెవరవో 
ఇవ్చి నన్ను ధన్యుణ్ణి చెయ్యాలి” అన్నాడు వెంటనే “నేను నందీశ్వరుణి, వెళ్ళుతున్నాను, నీతో 
ఇెస్పీనపని తుణంలో కావాలి జాగ్యత” అని వినిపించింది. 

(బహ తన సంకల్పంతో ఈ సృష్ట్నంతా ఎట్లా చేశాజ్లో అట్లా సంకల్పంతోనే మళ్ళీ 

నాశనం వేస్తున్నాడు అజేమిటో అన్నిదిక్కులూ అగ్నిశిఖ లాక మించి ముంచుకువస్తున్న్నె 

ఆ యెజ్దని కాంతుల మధ్య పొగలు గ్రమ్మిన నల్ల రంగులు అలుముకున్నై మబ్బులు పట్టిన నంధ్యా 

నమయములాగావుంది ప్రపంచమంతా భగ్గుమనేదాంశా వుండి పెద్దగా వినరిన గాలికూడా సర్దు 



కుంది ఇంశేముంది ఏమి లేదు ఆఅంళాళూన్యరి అదివరకు లేని మహాళబ్దం ఒకశుదో *ధణకు 

ధణకుధిమిత, ధీంతధీంతదిరుగుడుతక* అంటూ ఖంగున ఇెవులు గింగురులెల్తేటట్లు వినివిస్తుంది 

అది ఢక్కా మోయ అని బ్రహ్మ (గహీిం౦ంఛాడు మసాోకాళస్వామి నాట్యంలో *స్రపంచలయంతో 

ఆతాళలయవాదవిన్నాన టం గ ఫఘాతలు చూపిస్తున్నది, బ్రహ్మ, భారతి తప్పు ఎవ్వరు లేరు. 

భారతి లయగీతిని విలంబశకాల౦లో ఉపక)మించింది మసోనటు(డా కాలమును పల్లవము 

చేసికొని చరత్సములకు దృతగతి నవలంబింపంజే స్తే కాళీబేవి రాగలలిత అవుతుందని నిశ్చయించి 

ప? వేశమవుతున్నాడు. 
పాదశెపములో కాలిగజ్జెల సవ్వడి వినిపిస్తున్నది నిరామయ ప) దేశమున నటుడుగా 

ప) వేశించే నివుండు ఆనాడు భయంకరమిగా వున్నాడు మోచేయి భుజముల కెదురుగా హన్తము 

పతాక న౦ంజి తిమై మోచేపి శెదుుుగా ము౦దుకు జాపి దవీణహ స్త సము నె లి ఢక్కా మో)యిస్తూ 

రొమూూ లిర్త మూ నిక్కి.0చి యొడమకాలు జీలమోవీ మొ ల్సిన “కుడికాలు అప్పుడే దించుతూ 
పి వేశించుతున్నాడు ఆయన చబేహూకాంతులు ఆయన ప వేశంతో ఉ న*మునుండి దఖీణమునకు 

ప్రనరిస్తు న్నె ఆచే సవమయములో దథుణమునుండి వి నృృతాంజలిబంధముతో అండుచేతులు చాచి 

సామికి స్వాగత మిస్తూ మహాకాళి ప) వేశిస్తున్నది ఆ మహో చేప రజోమయియై యెబ్టని కాంతి 

దవీ.ణమునుండి ఉ త్తరమునకు ప్రవహి స్తున్నది ఆ యిరువురి ప వేశములో కాంతులు కలిసిన 

చోట ఒక నల్లగీత ససినట్టు శీఖ గంగాయమునా సంగమస్థానంలాగా కనిపిస్తున్న దిం 

భారతీ తేవి పాట చతురశిధృవములో ఎప్పుడూ శాంతివయంగా వుండేది. ఇప్పుడు 
నంక్షీర్గధృవములో తా "తాను శనబడకు౦డా పొడుతున్నది అది ము వ. '*ఆారాసాయి | 

మవోకాళి, కాల కాలస్య్వామి వునః వువః పార్శ్వ్యభంగిమలతో కాంతి (పసారాలు కలిసి 

టోతూవుండగా రంగమధ్యములోకి నస్తున్నాము వారి రూపములు ప్ర "వశమున భయంకరము 

లాగ నాన్ని కనులా (పనన్న ములవుతు న్న్న (ప్రసన్నమ్ములే లెన కొలందీ్ వి _స్తృతేమూ 

సూజ్నమూ అవుగు నె మహానటుని కాలికి గండపెంజేరములాగా వున్న శేషమూర్తి ద్్లీ 

భగణావుణి' కాంతులతో సహో శినకాంతిలో కలిసి కనబడకుండా పోయినాడు మహానటుడు ; నాట్య 

నందంలో న. మరచి నటిస్తూ 

౦ “నాలో జే వున్నాను అన్నాడు ఆ క ళెకాంతకూడా 

“నీలో నేనె వున్నాను” అన్నది, చతుర్ముఖుడు 

“ేనంశునే యేమో తెలియక నీడాసుండనై యున్నాను” 
అంటూనే ఆ యానండా వేశంలో క ర్ప్చూరంలాగా పహారించివోయినాడు, 

కాలకాలుండు నాటాళషనందంలో సెరిగిపరిగి ఆకాశ మెనాడు మహాకాళి అ యాకాశంలో 

నై ల్న్గమెండి భారతిపాట సినబడటం లేకు వమైనదో వుహోనటు డొకసారి “నేను” అన్నాడు 

ఆ. ల వహానటి మారాడలేదు ఆ మహానటుడూ  మహానటీ టి వున్నారు అఆ మహో 

దటుడూ. మహానటీ సచ్చిదానందంలో వున్నారు 
వ. అప్పుడు వారర్హవారీశ్యలు అప్పుడు తారికి అభిన్న రూపం ఆ నాట్యములో ఐక్యానందరి 

ర మఘుళ్యములో  .. ' అది సచ్చిదూపమహాసండం అప్పుడు అబే స. వ 
స్త్ గ్త్సీ 0ళ త్స త్, . ము ల ప ల 

అయయ టీ అలలా 



న్లస్టు స భస్టో 
మమ యబ. 
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అలన 

గల్టిరతిల లశ? 
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జ భష వలు 2 

(శ్రీ విజయ నాట్యమండలి నటబ్బందము = నిర్హాహకులు; శ్రీ ఆర్ కోటయ్య, వి, జయరామరా పుగర్లు 

పా లత తత్తు పంపుతాం 

తంల “బీ! 1 అలో సట 2 అసు సా ళల ను 
ఇ ఆ సై లలి 

థ్రీ విజయ నాట్యమండలి నటీమణులు = పొలనటులు, 
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శ్రీరామాంజ నేయయుద ములో రామునిగ మ్ తేత (1 యుదిం నాటకముళలో రామునిగ కుటుక్షేేత నాటకినుళలో అధ్జునునిగ 
(ల్ల) ఎ, మనీ ఖాక్టున రావు, నీ వా శేపలి సుబ్బారాస్రు. 

షు 

ఆశకి సొన 

₹ ఎ క 

జస లస ట్ల న. సస చ జ ళీ 
ఖై 

స 
[ జ! 

ప ॥ న నం, 
నాం ట్ ళల టు ళ్ళి య సం 

వ నల శిలా 

వ. స ంన్లీ 
లు న 
వ. షత 

£ 
భి 

ఖే 
౫ 
ణ్ 

"ల్సి 

య య. పటుక్షేత నాటకములో సత్యభామగా 
న్ గ్ 0, 

(శ్రీమతి వ్, నత్యవనతి. 



క్ వె లర భర్య చరం టం శ కు శ స్య 

ఛి ః 

త . క 
| 

వాళ 

శివలీలలు నాటకమురో తారకొాసురునిగ 

శీ ఆర్ . వంభులింగం౦. 



ఆం స లే అజం ల 
ర్రి న్ 

వ్ 
నాజ్బాతోవో = యఖ 

కీరూ జపాన్ చేశీయుడు, మహానటుడు. 
అయన తన జీవితకాలంలో (1363-1444) అఖి 

సయంమిద చిన్న చిన్న (గంధాలు పదహోకు 
రచింవాడు. ఇవి ముఖ్యం గా అతని కుమవూరుడు 

మోటో యోవీకోనం రచింపబడినాయి బ్పవి 

చాలాకాలం స 19008 

లో బైటపడ్డాయి. వీవో న్బత్యే హాపకా లలో 

నటిస్తూండే డు. ఆరదూపకాలను “నో గూపకా 

లంటామ. అపి అనేక మూమ్పలు చెంది జపానలో 

ఆడ బడుతూ నే ఉన్నాయి. 

వీమోా  ముహానటుడువూ[తనేకాదు;, అతని 
నమాజూనికి స్మూతధాముడు, నాటక రచయిత, 

స్టేజీ మానేజరు, నంగీత దర్శకుడు, న్వరకదర్త. 
అనను ౧కరకాల _వేఖ్లకులముందు నసాటకొలా 

డాడు. ' రాజభవనాలలో, ముశాలలో, (గామా 

లలో, ఉత్సవాలలో నించి మెస్వుపొందినవాడే 

స. సటుడు అని వీమిో వుతం. ఆనాడు 

నాటవెౌెటు (పేతీకుల ర? స్లోదంకోనం మాతనే 

కాకర౦జా* రోగనివారణ కొరకుకూడా (పదగ్నింప 

బడుతూం డేవి. ఎనరికై న* జబ్బుచేసినఫుడకు అతిని 

"తాటాకు వాకికి ఫలానా బేవత 

సోగం నయపువు 

ఇలా ఒక న*టకయే 

కొలు అవవిని అనేనతకో 

-జీది, నాట కాలాచేవొడు రోగికి 

రోగం నిమ్మిళించేది. నోగం నిమ్ముళంచ గా నే 

అతను నీరూక్రీ వ్యారటి పట్టు ఉకువును బహూక 
రించేవాకు. ఆ ర. "ఇప్పటికీ ఆర్థల్ వాలే 

అనే ఆయన దగ్గర ఉనాా యి. 

పూనక వచ్చి 

పం నాటీ లద [పీన ష్? మ ఏ యా డు గి 

రుందచని జెైలియ'జసేది. 

"కంటు జప *సల* ఆటు 

వ్ ఆలా 

ఆనాటి నాటకాలు బహూుచిన్నప్. అందుకని 

ర, 6 నాటనాలుకలివి ఆజేవారు. బాగా ఆలో 

నవమం ఏర్పాటు వచ్చ 

వాను (పదగ్శశంలో ఆకంభం, పరి వ్యా తా 

కాష్టు ఉండేపి. మొదటి నాటకం చేవతకు నంబం 

థించిందయి ఉండాలి. ఆెంకు, మూడు, నాణ 'ఫ 

చించి ఈనాటఉకొాం నా 

సంబంథఫెంచినపి. ఆయిద 

నది న "3ందింది అయిజఉింజ"లి. ఈ 

అయిదూ ఒీరోజుగాక ఒక్క కం టీ ఒకొక్క 
రోజున (పదర్శి స్తే పీటన్ని ౦టిన్ ఒం కీసక్ర గన 

౦ 

నౌటనకాలు వగినాం వీశి 
ఈటీ! 

క్ష వ్ మట్ 
వుయఘుట్టంగా పఎగణించిపాము. చన (య సోను 

స్ జ, స్స క్ రు క్ 

సల్ ట! లల నెటప 0 మొదటితోజు వాసికి స్. న్న 

వపయినదయి ఉం "ఎ వముణ అంన్మ ధా నవుయిన 

టకం ముది తోటాసు _పదకి ౦వ గూడమయు,ః 
జం జ్ ఆస్ ౮ 

మ్ఖ్యల అడాలి. 

ఇక అఫిసయ౦ విషయం: *“పధానప్శాతలు 

వొచిక౦ సరైస న సాంతితటో (పారంభించాలి జ్ర 

ముందుగానూకాన్తు,ు ఆల న ౦గానూకాసుం 

ల క్ 

అకుస పెప్పళానే 1 ఓక నిమిపం అగి కుల 

పికించిమూ డాలి. ల 

ళ్చ్ర | చేతకుల వవగునలు అ.శిగ్ పో యీన ఒకు 

నటుడు మాాాతటాసి రావు. (పేక. ఏ ౧౦దవగి స 

నటుడు నేఒ ప. 

షా 

తనమోావసుచేపరకు నటుడు "వీచిపుం'ళు (సాం? ధ్ 

మనసుల భో పా ట్ 

స క్ స్త 

మ (ేతిహముల 

కుంటాయి. కెసి 

జ జ్ర త ళా ల! ఇ య ఎ యో దాలు (సేవృకుల దృష్యు నటుసిమోదననంంచి వు లే 
శీ 

మలం 

వోచుంది. అప్పుడు నటుడు (పేటిక స్చాదశగగా 

లను నంణింప చేయలేను. రెండు 

నంచయుటు ముందుకు నచ్చి పాట (పారంభించి 

అంచుకు నడుసూ రావాలి. 

గంగస్థాలంమోాద 

“సటుడు (వేశుకులనంక "జేంపారజూడ రాము 

(వేతుకునికి _పేశ్షకునికి మధ్య ఉంచే కాళీ స్థలరా 



నురిడా మూడాలి. సా సొప్పవారినంక 

మూ చే ఎ) టస్రుడు దృ్ప్ని వాది దృష్టి త్ో క“లననీయ 

“రావు. కొడిగా పక్కకు (వసకంచాలి. . .విశా 
కు 

ట్ టల టో (పప్నూల చేటవుడు (ప్రభు 

వ్రు ల. ల లర్టుక్రి నటి లు సాఖ్యనుయి 

నంలో జ న క వచ్చి న*+3౦వాలి,. చిన్న ఆవ 

రే అములే సైగాడిష్ మ దూ ౦లో 

న పు నెటకం 

పుళోనో ఉండగా 
(అ 

ఆపు 

నస్్్కు శె మి వ 
ఉండాలి, మెక్ న్యం బాదు ౧ 

మాంస లోనో భతాశా 
అఖాాటే 

నాటకం వరా 
“తైల ల్సి 

“రావసం శతు. ఉచామొా 
శ 

"స్రీ పనో ర ల న్ గనుకుందాం . 
(4 

_ . ట్ ల ష్ 
దా) మట్టు ఆం౦భం సే కాంశ.స్తూ 

స్ట్ అక ౩. అటువంటపుడు మ. వరన; పెష్ష్లు 

న 
జ ఒయ్స్ హు 

చక ఖ్ న [పష 9 షభ అ భి స్య అంబే రంగా సు గ్ ర్స 
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టో 

పీాంతులయి ఖఫోతారు. ఆటపాట వారికి నచ్చు 

గుంది. పదాచిన్నా నంతోపంతో కర తొళ 

ధంనులు చేస్తాను. నాటకఖాల ఆనందసాగరంలో 

కేలీయా కుడుంది. ననబ్లు బే కాకుండా, అభినయ 
వంశీ వమిటో నెలియసి సామాన్యులు కూడా 

బిజి అని మెచ్చుకుంటారు. నటుడు 

ముగ్గ 

"కాని 

మాతం బా జా గ్ నపిాంషా ఇవాలి. (సదర్శివం 

వాలి 

న్ా వప పతక గం ు శ కలం దరినీ 

సమంగా గంజింప బేసుంది. వాడి ఆనందం, 
తాాజటీలే 

ఉజ్బాహూం మిన్నుముట్టె స'4ఉకంమిోద విసుగసు 

జనిస్తుంది. నటుడునూసజూ. ఆమిన నో ల్పహంతో 

అరసి వోలె'జు,, _ అటునంటపుడు నటుడు తన్ను 

"తాను నిలవొక్కు. కుని నం చదలనా అను అషుష్రలో 

పట్టుకొసి _ వేశికులకు కాన స్త్ మ్మఖాంతి స్న్య్వాలి. 

గిన, గ్ అభ్న ( ఫోక్టి 

వ ఈ ఫ్రు౦జు కు టురిది,. 

అచ మ్ వ్ సె సై జం అపుడు స యర్ను సలు మం! 

నసారు. సెథటక్ష 

ఇక మూడవనకం నయ నేం్చదియాన్ని, (శన 

గేం్చదియాన్ని ఎక్కు_నగా 'కాకుండా మనసును 

రంజింప జేస్తుంది. ఈవిషయంలో మ 

టపుడు నీమోా మ దరినాంచ కొంత, టాయిబి 

నుంచి వొంన తీసుకున్న స జ 

ట్సాటు “అకమాన నటనా నె ప్రుణ్యంగల సటు 

సిచేతి*” *నో*" గాటకం (చే; కవృూదయాలను 

కదలించి-పసు9ది ఇంపలో ఆటపాటలకు సొనం 

ఉద్వేగం నీశ్శబతను.౦చి పకి ఉచికిన 

(షుంటుంది. వివుర్శన అనే _గంధంలో నీవా 

(వాతాడు. 'రం౦గస్థలాన్ని మరచిపోయి 

నాటక౦ మాడు. నాటకం మరచిపోయి నటుని 

నంక మూడు, నటుని వమూరచఛచిపోయి ఆగయంనంక 

పాడు. ఆశయాన్ని మరచివో. నాటటం అం 

అవుతుంది.” 

ఉండదు. 

ఇలా 

ఇక అనుకరణనుగు3౦చి (నొస్తూ నీవి 

అంటాడు. 'అను కరణఖలో పిభన్నత స్చర్శా 

సం. నయిన" ఉండాలి. అనుక రణ (శ్రుతి 

మించితే వా స్త వికతకు భంగం వస్తుంది. నాద్న 



శృం పొడగటదు. రమణీయత నే లక్ష ౦గా పెట్టు 
శుంశుోరంజన (0107761) (ప్రత్యక్ష మవుతుంది”. 

ఈ రంజన అనే పదాన్ని ఏ అర్ధంలో నీమిో 
ఈపయోగించావో తెలుసుకోడానికి ఈ కింది 

వాశ్యాలు ఉపయోపడతాయి. “ళ్రాలనటుని 

ఆకారంలోని సహజ ళాలిత్వం అతని సంచలనా 

లన్నిటిలోనూ గోచరిస్తుంది. కాని ఇది అనలయిన 

రంజనకాదు. ఈ రంజన అతని యావనానికి 

నంజబ)ధించింది. ఉదాహారణకు వృద్ధపాతను 

నటించేపుడు ఉత్తమవటుడు వృద్దునిమాద 
గారవఫ"వం, అతనిలోని నంస్కారం దో్యోతకం 
చేస్తాడు. * .నృద్దుడు నడుం వంచి నడుసాడుగదా, 
శరీరం జీర్మించి వుంటుందిగదా అనీ నటుడు 

వృదుని “శీపలం అనుకరి స్తే వార్దక్యాన్ని (పద 

ర్మింపగలుగుతాడేగాని రంజన లాళీపిస్తుంది. వృద్ధ 

ప్మ్మాతలను అభినయించేటప్రుడు అవయవాలను 

శొంచెం అఆలనసం౦ంగా సరిగ్గా తాళంపడగా జీ 

ఆడించాలి. ఈపపయ) మనసులో ఉంచుకుంశేు 

నటుడు ఎంత చలాకీగానైన నటించవచ్చు. 
వృద్ధాప్యంలో అవయవాలు భారం గాఉంటాయి. 

నరిగా పినివీంచదము. నంచరించాలని సంకల్పం 

ఉంటోందిగాసని చానికి తగిన దామథ్యం ఉండవు. 

ఇటువంటి విధానాలలో నే అకలయిన అనుకరణ 

ఇమిడి ఉంటుది. 

46 ప్రేప్ట పాతగాని, పీచ్చిదానిప్యాత గాని నథటిం 

వేటపుకు చేతిలో విననక ర గాని మళలేవస్తువయినా 

ఈఉంజకట్ దానిని బిగపట్టి పట్టుకో రాకు. దుస్తులు 

వాదాలు కనిపించకుండా జీరాడరాదు, నడుం 

ఏంచరావము. భంగివు సొగసుగా ఉండాలి. రొమ్ము 

వెనుకకు సిరిచితే _వీక్షకులవైపఫు తిరిగినపుడు అన 
హ్యంగా ఉంటుంది. ముందుకు వంచితే (పీత 

కులనుంచి వెనుదిరోేటపఫుడు అనపహ్వూ౦ గా 

ఉంటు౦ది. మరీ నిశాకుగా నిలజడితే నీలాగా నే. 

గోచరించదు. చేతులు _ప్మేకులకు కనపడనీయ: 

ఉండాలి. 

“భూతం వేషం వేసినపుడు ఆకారం భయం౦క 
రంగా కనివీించినా లోపల మానవపహృాదయం 

ఉన్నట్లు (వేశకులకు అనిపించాలి ,,. అనలు 

భూతాన్ని చూసినవాడెడూ. లేడు కాబట్టి 
నటుడు ఊవాకు దానిని నదలి వేయాలి. కాని రమ 

ణశీయతనుమ్శూత్రం లత్ష్యం గా పెట్టుకోవాలి. 

“పిల్లవాడు తప్పిపోయి తిరిగి తల్లి తం్మడు 
లకు దొరికిన దృళ్న్వం చ్చితించేటప్పుడు ఒకరి 
నొకరు కావిలించుకుని అదేపనిగా వడ్వవలసినట్టు 
నాటక కర్త (వాయరాదు ఆ దృళ్నంలో ఎంత 

బాగాచేసిన _పేతుకులకు విసుగెత్తి *.మా భావా 
లను యిలా రేశె త్తించవద్దు” అంటారు. 

“కోవంగా _ప్రదర్శించేటపుకు నటుడు శాంతం 
నశించినట్లు చూపగూడదు. ఆలా దూవితే అది 
కోపం _పదర్శించడం కాదు. రాతశ్తనత్వం పద 
ర్శించి నట్టవుతుంది. శరీరం ర్తీనమెన _ప్మకియలో 
ఉన్నప్పుడు కాళ్ళు, చేతులు దొంగచాటుగా 
కదులుతున్నట్లు అనిపించాలి. పాదాలు చుకు 

కుగా ఉంశ్రు శరీరాన్ని నిశ్చలంగా ఉంచాలి. 

ఇటువంటి విషయాలు _వాతద్వారా బోధించేవి 
కావు, _పదర్శించి పాడాలి.” 



సురథి నాటక సమాజ సంక్రైప్త చర్మితలు 

(లీ గోబింబరాయ నురభి నావ్బుమండలి. 

నిర్వాహకులు (శీననారన సుబ్బారావు, కోళు 

శ్వరరావుగార్లు. ఆం్భధనాటక కళోదారకులును 

అఆంధనాటక కళాపరిషత్చంస్తాపకులునగు (శీ వనా 
రన గోవిందరావు గారి స్వంత నమాజము. శ్రీ 

సుబ్బారావు, కోకేశ్వరరావుగార్లు గోవిందరావు 
గారి ఫుతులు. "70 సంనగ్చ రాల కిందట 'స్పురభ్సి " 

(గామంలో శీ జఇారదా నునోవినోదినీ నంగీత 

నాటకనమాజము అను జీర (శ్రీ వెంకోజీసోదర 

(తయముచే మొట్టమొదట స్టావింపబడిన నమాజు 

మిదియే. వీన్నుట ఆర్మధసట వితామహులు హరి 
(పసాదరావుగారు నమాదము పేరు మార్చి (శ్రీ 

గోపిందరాయ సురభి నాట్సవుండలి అని ఫునః 
నామకరణము చేసినారు. కనుకనే ఈ నమాజు 

మును పెద్దకంపెనీ అని పిలుచుచుందురు. (శ్రీ 
గోపందరావుగాజ* మొదట _పధాన భూమికలు 
ధకించుచుండెడివారు. వారి భార్యలు, (శ్రీమతి "పెద్ద 
సుబ్బమ్మ గారును, (శ్రీమతి లశ న్ను గారును 

[పభాన శ్ర్రీపాతలు ధరం చెడివాను. "వీరి నమా 
జమునందు ఎందరో మేనేజర్లు, హీరోలు,హీరో 

యిన్లు చిత్రకారులు, హోక్లోనిషులు మొదలగు 

కళా కారులు తయా_రెనారు. (శీనోవింద రావుగారి 

ఇద్దరు భార్యలవ ల్ల పదిమంది ఫ్యులికలు, ముగ్గురు 

పుుతులును కలిగిరి. పెద్దవా డైన హనుమంతరావు 

గారు చనివోయిరి. వ. అదృషమున అందరును 

(వజ్ఞానంతులే. (పసుతం ఆంధలో సంవారం౦ 

చేస్తూన్న తొమిది "పెద్రకం 'పెినీలలో ఆరు కంపె 

సీలు గోవిందరావుగారి అల్లుళ్ళా కూతుళ్ళ చేత నే 

నడుపబడుచున్నవి. దీనికి కారణం (శీ గోవింద 
రావుగారు తము నంతానమును నమాజు నిర్వహ 

ణము నందును. పధానభూమికా నిర్వహణము 

నందు బాగుగా తరిఫీదిచ్చుటయే. (శ్రీ గోవింద 
రాయ సురభినాటకనమాజ నిర్వావాక్కులెన (శ్రీ 

సుచ్చారావుగారు ఉత్తిమనటుడు. న్వర్షీయ విశ్వ 
నాథ కవిరాజుగారిచే రచింపబడిన కాళిదాసు 

నాటకమున కాళిదాసుపాత, మహానందిలో విచ్చి 
రాజు పాత, (శ్రీ) వేంకటకృష్ణ శర్మ గారిచే రచింప 

బడిన బాలనాగమ్మలో మరాఠకీప్శాత, అలెగ్జాండరు 

నాటకములో అ లగ్జాండకు-వీరి నటనా వెదుష 

మునకు (ప్రఖ్యేకతగ ఇెప్పవచ్చును. (శ్రీ కోచ్ 
న టప గొప్ప హోన్యనటు డేగాక కు౦చ 

చేతబట్టి వీనరీలూ, సెట్టింగులూ రాయగలదిట్ట. 

న్వర్గీయ సటకా 'వెఛాదర వనారన చిన 

రామయ్య గారి వద్ద చిత లేఖనము కృపి. చేసిన 

వారు. వారినీనులు బాలనరకు (నీకో శుక రరావు. 

గాలీ తయారు చేయుచుందురు. (శ్రీసుబ్భారావు 

గారి భార్వ (శ్రీమతి సత్వనారాయణమృ్మ, (శ్రీ) 
కోశేశ్వర రావుగారి నతీమణి (నీీమతి కుముద్వతి 

['పధాన భూమికలు ధరించుచుందురు. ఈ నమూ 

జమువారు కవులను వీలివీించి _జొ తనాటకములు 

(వాయించి తగిన 5౦ గాలంకరణతో “వేషధార 

కాది (పయోగ వివయాలలో వాల (శదవహీం 

తురు. ఆధునికధ్వని విద్యుద్దీప పరికరములు కలిగి 
1000 మందికి సరిపోవు | పేక్షకా గారముతో అన్ని 
కాలములయ౦దు సంచార మొనర్చదగిన టన్ను 

జేరు హళలటుతో ఆంధ పజానీకమునకు నాటక కళో 

'త్చాహము కలిగించుచున్న సమాజ మిది. (పస్తు 

తం ఏరి నమాజం కర్న్నూ లుజిల్లాలో నున్నది. 

(బ్రీ విదయ నాఖ్యుమండలి. 

నిర్వాహకులు గీ ఆర్, కోటయ్యగార్సు 

ఏ. జయరామారావుగాకు, ఆర్. కంభులింగం 



అలి, కోటయ్యుగా రలు సోదరులు, చిరకాలం 

ఈ సోదరులు నమాజాన్ని ఉన్నళిస్థాయిలో నిర్వ 

పీాాంచి ఇటీవల అన్న దమ్ములు భాగములు పంచు 

$ఫొోని *ండుకం౦పె పెనీలుగారూపొందించుకొన్నారు. 

శీ కోటయ్య, జయరామారావు గారలు బావ 
మరదులు. ఇద్దరును నమద్ధ్యలెన నటులు సమాజ 

నిరంహణలో నటవా మూత నో త్పా 
వాంతో కాలగతినిబట్టి నమాజూన్నీ _పదర్శనా 

లనూ సరిదిద్దుకుంటూ " అశేషపజాదరణ పొందిన 
కళాశారులు. వీరినమాజం ఆధునిక పద్ధతులలో 

నద వాన న. వి _నృతమై (వీతూగారము కలిగి 

పదిహేను నాటకములకు (పల్వేక మైన కీనరీ 

(దస్సులు కలిగి ఉన్నతస్థాయిలో నడచుచున్నది. 

ఈసవమాజ౦లో, నీ అంటబెల మల్ళిఖాక్టున రావు 

(పధాన ఫుముషపా తలును, లీవ తి ఆర్. వకు 

(పధాన న్ర్రీ ఖభూమికలును ధరించుచుందురు. 

వ్కు (ప్రదర్శించు నాటకములలో, గయోపాఖా 

నము, కురుష్నేతము, బాలనాగమ్మ, పాతాళ 
భిరవి, కీలుగుకం ముఖ్యమైనవి. (పస్తుతం ఏరి 
గవూజము తెలంగాణాలో నంవారము వేయు 

చున్నది. 

(శ్రీ బొరదా విజయ నావ్బీమంజీలి 

నీరాంహకులు శీ. యస్. వ. కాబారావు 

గారు. నాగరిక నాటక (పంచంలో ఆదికాలవు 

స్నుపసిద్ద నటీవణి న్వర్సీయ పాపాబాయిగారి 
ఫోవకుచెందిన సనమౌాజమది. భరతనాట్యోపా 
ధ్యాయ ల్లీ వ. ఫుల్లయ్యగారు వాపాబాయిగారి 
ఫుతులు. పుల్లయ్య గారి భార్య (భీమతి ధన 

లథీ.్మిచేవి. వీరికి $ గురు ఫ్యుత్రులును, ముగ్గురు 
ప్లుతిక లును గలరు, నీ శ్రాభారావు, లీ (పశాక్ 

చందదరావు లీలా పాపారావు, కృష్ణప్రసాద్, 

(ఛాలుడు) వీరు ఫుతులు. (పసిద్ధిసినిమానటి 

కాలసరన తీ కుసుమాూం౦బ, సత్యవతి ముగ్గురు 

పుతికలు. అందరును (పతిభావంతులే. 5 బాబా 

శోవుగారు నంగీత విద్యాాంసుజీే కాక మంచీ 
నటుడు. తోలుత తన తాతగానైన శీ గోవింద 
రావుగారి పర్య వేశ్షణలో వారి కంపెనీ బోర 

నిష్ణుగా నంగీతవిద నభ్యసించినారు. ఆంధ 

-జీశంలో -వీరుగాంచీన హోర నిషులలో శీబాబా 
రావుగారొకకు. వీకుధరించే పాతలలో 

(పళంసనీయ మెనవి, కుకువ్నేతంతో అర్హునపాత 

వమూయాబజానులో బలరాముడు భూశెలాన్లో 

నారదుడు. ఏరిసోదరుడు నటన్నాపవీణ (శీయన్, 
వ. _పకాక్ యువకుడు. [పజ్హాపరుడు (పతిభా 
నంగుడు. (పకాళ్ అశేష్మపజానీకాన్ని ఆకర్టించ 

గల నటనావాతుర్శము న్యాతః పొందిన కళా 

"5ాకుడు ఎన్నో చోట్ల ముస టులు వాందిన 

వొడు. విభిన్న రనపవృత్తలు గల పాత లభిన 

యించుటలో (ప ల్యేకక్ళవి. చేసినవాడు. 

నీ. యస్. వ. చం దరావు నటు జేకాక 

రంగ్యపయోజన కరములెన (టిక్కులు మెకా 

నిజం, సౌండ్ లెటింగ్ చిత లేఖనాదులలో 

(పవిణుడు రంగన్లలము పె నిలిచి (పేశ్సకుల నిళ్త్తే 

ఆకర్సి ౦చగల (పతిభావంతుడు. పాకు 

నాటకంలో ఘటోత్కచుడు, కురుత్నైతంలో 
దుర్యోధనుడు "దేవదాసులో భగవాన్. ఇతనీ 
పొొతలలో (ప్రత్యేకంగా ఇెెప్పతగినవి. శీ లీలా 
పాపారావు హోన్యనటనలో (ప్రతిభ గాంచిన యువ 
కుడు, వివిధ వాద్యాలల్లా దతత నంపాదించిన 

వాడు. 

ఇతని పాాతలలో ఎంతో చమత్క్బతి 
నవాజత౮౦ కనిసిస్తుంది. ముఖ్యంగా మాయ 

బజారులో లతుణకునూరుడు వారిశ్చం దలో 

ఏరదాసుడు జేవదాసు చూడదగినవి. క్రీ బాభా 
రావుగారి. సతీమణి కోటీశ్వరి (ప్రకాళ్ గారి 
ఛార్య గానకోకిల శకుంతలా దేవి ప్రముఖ స్రీ 
ప్మాతలు ధరించుచుందురు. శ్రీమతి శకుంతల 
సహాజముగ మృదుశంళము గలిగి _వీశ్తకుల 



రంజింప జేయు గానకళనభ్యశించినది. (పభధాస 
భూమికా నిర్భహణ౦లో (పతిభావంతురాలు. 

ఈ  నమాజము ఎన్నియో పట్టణములలో 

ఎందరో _పముఖ కళా వేత్తలచే [పశంన లందు 
కొన్నది. మార్కా_ఫురం పౌరులు వఏరికి ఘన 
నన్నానము గావించిరి. ఎన్. ఎ. [(పకాళ్ గారి 

శ్రీకృవ్వ పా(తాఖినయమునకు ముగ్గులె రజిత 
ణువు సువర్షఘంటా క 05క ణ వ్ నొసంగి 

సమాజమును మానో గారపఏంచిరి. 

ఇటీవల గుంటూరులో ఈ నమాజమువారు 

"రండు నెలలు ఏ6 నాటకములు _పదర్శించిరి. 

అంధనాటక చర్మితలో అపూర్వ మైన విషయమే 

మన 1% సార్ల కునుువ్నైేతము పదర్శించుట, గొ 
ఎనిమిది సారు వమూయాబజూము (పదర్శిం చుట, 

గుంటూరు పట్టణమున అధికార అనధికార 

(పముఖులెల్లరు ఏరి నమాజమును [(పశంసించి 

నత్క_రించుట అఆంధనాటకరంగ చరి (త లో 

వ యితర సలమున జరుగని నన్నానములు ఈ 

సమాజమునేకు జరిగినవి. కప్ప౦ండిత (పముఖుల 

నవుతంలో సురభిక ళాశారులకు న్దీ ఏకా ఆంజ 

"నేయులుపంచులుగారి అధ్యక్షతను వైజ్ఞానిక 
క ళలౌనమితి నటరాజ రజిత ఫలకమును రెండు 

వందలరూపాయలు నొనంగి గొరవించింి. స్థానిక 

“పాందూకళాశాల నాటకళాఖవారు క లప్ప 

పాటతతధారి ఎన్. ఎ. [పకాశ్ కు వెండి కొరడా 
ఇచ్చిగారవించిర. స్థానిక కళాకారుల ఆధ్వర ర్యంలో 

500 రూపాయల స "పద్ద ర జితప్మాత 

( ౮౮9) బహుకరించి ఎందరో కవి పండిత 

1పకాండులు నన్నానపషతము లొనంగి నన్నా 

నించి స్తానిక ఆంధ భాషాభివృద్ధి సంనత్ వారు 

తమ భవనంలో సురభి కలాకామ్లకు నూతన 

వ(స్రైములొనంగి ఎన్నో రజిత ప్యాతలిచ్చి 

ప శ్యేకముగ సన్మానించిరి. 

'త్యాగ్యబహ గాననభవారు రజిత కల్ప 

వృతము నొసంగి సన్నానపష్యతములిచ్చి గార. 

వించిరి. శీ లింగాల రాఘవయ్య సోదరులు: 
నీ (పకాన్ కృష్ణప్యాతకు ముగ్ధులె గజమాల 

వైచి రజితప్మాత నొనంగి గారవించిరి, ఇట్లు 
గుంటూరు పౌెళల అఖండాదర ణాభిమానములకు. 

ప్నాతు-లెనదీ నమాజము,. (వస్తుతం కృ 

జిల్లాలో నంచరించుచున్నది. 

(భీ పొంత వేళ్ళూర నాజ్బుమండలి 

నిర్వాహకులు. (న్తీ, ఆర్, చిన్న వెంకటరావు 

గారు సురఖి సంఘాధ్యశులు. 

రమారమి ముప్పది యేండ్లుగా ఏరిసమాజము 
కములు (పదర్శంచు చున్నది. శ్రీ చిన్న 

మ. మంచి పోన్సనటుడు. నమాజు 

నిర్వహణమున నమర్దుడు. వీరి నతీమణి (శీమతి 
సుభ్యదమ్మ వివిధ రసభి-వాభినయ విజ్ఞానముగల 
నటీమణి _ పాతెచితినీ _ఒ థా'న (పాగ్బల్యతను 

విమర్శాదృవ్టితో పరిశీలించి ప్రదర్శించు. నేటి 
నటీమతల్లులలో ఈమె అ(గగామి 

ఆం థధనాటక క లాపరివద్షారవములంది, ఎన్నో 

నన్వానములు పొంది, అశేష (పఖ్యాతి నార్టిం 
విన మధథునరగాయిని, ఆమె 

మహోజ్వల నటిగా (పదర్శనాన్నంతటిని రనమ 

యం చేయగల నుహానటి. (శ్రీమతి సుభ్యదమ్మ 
గావ న్వర్షీయ గోవిందరావుగారి పుతిక. 
(శ్రీ, ఆర్ .ధాశరథిరావు- భోజరాజు నమాజాధి 

పతియెన ఆక్ . వెంకటరావుగారి ప్యుతులు, దాళ 

రథిరొము, మంచిహాళంనటు జేకాక  నమాజమున 

రు సంగీతదర్శకుడు. సులిశిత మైన హోళ్య (పదర్శ 

నమున మిగుల నేర్చరి. (శ్రీభోజ రాజు పవివిధభావ 

(పవృతులుగలప్మాతలను సమర్థతతో నిరంహ౦చ 

గల యువకనటుడు- మరాకీ మీర్య్యోధన (పముఖ 
పాతలునమర్షతత నటించి అజేవ గారవములొాం 

దినాడు. ఆధునిక పరికరాలతో సువిశాలమైనటిన్ 
"లేకు (పేతు.కా గారముకలిగి పదిే ప్-నునాటకముల 

రు పైగా (పదర్శించగల నీత్సనంచారనాటక నమా 

నాఠఆఅక కలాం 

ఆ 
కొలప్ర 

రంగస్థలము వై మై 



జమిది. _పస్తుతం పశ్చిమగో దావరి జిల్లాలో పర్య 

టించుచున్నది. 

(శ్రీ గవివతి నావ్బూమండలి 

నిర్వాహపడు ;- శ్రీ అవేటి రమణకుమాశ్రా, 

(శీ అవేటి వేంకటస్వామి గారు 198 నంవత్సి 
రమునం దొక నమాజము శ్ఞావీంచిరి. "వెంకట 

స్వామిగారి కిద్దరు భార్యల నల్ల నలుగురు పుతులు, 

వారిలో (శీ రామయ్యుగారు, నాట్నకళాధురీణ 

నాగేశ్వర రావుగారు ఒకతల్లి బిడ్డలు. (శీ పసాద 
రావుగారు, చలపతిరావుగారూ ఒక తల్సి బిడ్డలు. 

104" పా?౦ తాల్లో వీకు విడిపోయి చెండు కంపి 

నీలుగా వర్చడిర. అప్పుడు పసాదరాను, చల 

పతిరావుగార్లు ఒకతల్సీ బిడ్డలుగా ఒకక ౦పెనీ 

పెట్టుకొనిరి. ఇటీవల ఆ సోదకులిదరు విడిపోవుటచే 
యీ నమాజ మేర్చడినది. [శీ రమణకుమార్ 
(పసాదరావుగారి పుతుడు, నమర్జుడెన నటుడు. 

శాని వారి నమాజమునకు సంగీతదర్శకుడు, 

వోర్గోోనిష్షు, సమౌాజసిర్వ్యహణముసన నేకు గల 

వాడు. [శీ పసాదరావగారి భార్య గోవింద 
రావుగారి ఫ్యుతిక  గీమతి ఇాంతకుమూారి. 

(లీ బాందా మశోబినోదినీ నభో 

(పఖ్యాతే నటులు = చ్నితకారులు _ నాట్య 

కళా సఏశఫారద  వనారన చిన్న రామయ్య గారి 

ఫ్యుతులు [శీ అబ్బాజీరావుగారు ఈ సమాజూధిపతి. 
అబ్బాజీరావుగారు బాల్న్సంలొ చిరకాలం వజయ 

నగర నంగీత కలాఖెాలలో పద్యాభ్యానంచేళారు. 

స్వర్లీయ చిన్న రామయ్య గారు (పసిద్దనటు లే 
కాక కంపెనీ నిర్వహణలో శేటి సురఖి నమాజూ 
లకు వార్ష దర్శకులు. సురభి సమాజ మూల 

ఫుకుషములలో ఒకరు. వారు స్యుప్రసిద్దనటు లే గార 

"అరలు రాయుటలో సిదహసులు, (డ్రస్సులు - 

విగ్తులుకూడా తయాకుచేసెడినాగు, చిరకాలం 
శీ చిన్నరామయ్యగారు సమాజాన్ని నిర్వ 

హింంచి ఎన్నో కొ తనాటకాలు (ప్రదర్శించిన 

(పతిభావంతులు అబ్బాజీరావు గారు తండిగారి 

అడుగుజాడలలో సమాజాన్ని నిర్వహిస్తున్న 

వారు. హీరో ప్యాతలు ధరించి (ప్రజాదరణ 
పొందిన ఉత్తమనటుడు [శీ అచ్చాజీరావు. అతని 
సతీమణి (శీమతి నీతామహాలఫీ.. హీరోయిన్ 

పాతలు ధరించి మంచిపేకుు సంపాదించినారు. 

ఏరి సమాజము ఆధునిక రంగపరికరములు కలిగి 

రవూరమి పదిహేను నాటకములు (పదర్శించ 
గలదు. అబ్బాజీరావుగానుు నమాజు నిరగహణలో 

మంచి నేర్పుగలవారు. (ఏస్తుతము ఏక్ర (నీకా 

కరుళం జిల్లాలో సందర్శించుచున్నారు. 

(ఖీ ఎనుంధి రా నాళజ్టుమండోలి 

ఈ నమాజూధిపతి నీ న రామచం దరావు, 

ఏరిసతీమణి  _పఖ్యాత రంగస్థల నటి (శీ నుతి 
వసుంధర (గోవిందరావుగారి ఫ్యుతికు. శీ రామ 
చందదరావు ఆధునిక భావాలుగల యువకుడు. 

న్వశ క్తిచేత సమాజాన్ని నెలకొల్పి నిర్వహించు 
చున్న ఉత్సాహవంతుడు. దినదినాఖి నృ డి 

పొందుచున్న ఏీరినమాజమునకు (కీమతి నసుంధర 
మూలకారణను. ఆమె నాటనా సామరంము 

(పజాకర్షనీయ మైనది. న్ రామచం[దరావ్లకూడ 

చాలా నాటకములలో ప్మాతలు ధరింతుకు. పది 

నాటక్ములవరకు ఏరి నమాజము (ప్రదర్శింప 

గలదు. _పస్తుతము లం విఇాఖజిల్లాలో పర్యటన 

మొనమ్స్బచున్నారు. 

(బ్రో రమా నత్వనారాయణ నాజ్యుమండలి. 

సురభి సమాజాలలో (ప ల్యేకతగల నమాజు 

మిది. దీని నిర్వాఫాకులు వనారన రామయ్య 

గారు.  జవగా౦ రామయుగారంజకు ఛాలా 

మందికి తెలుస్తుంది. చిరకాలం కిందట ఇారచా 
మనో వినోదినీ సమాజం అన్న పేర (శీ రామయ్య 
గారి తండి నజీరరావుగారు సమాజాన్ని నిర్వ 



న శ రామయ్య గారు. చాలాకాలర 
రజనీ నడివీ మధ్య ఆపివేసి యిటీవల అనగా 

క లో (ల్ రమా సత్య నారాయణ నాటు 

తముండలి అను ఉకుతో తురల కరిపెనీ సాదించి 
(శ్రమ (కమంగా ఆశివృద్రిచేసినారు. లీ రామయ్య 
వీలన్ వాతలు ధరించుదురు. మంచి పోర్మోనిష్షు, 

ఏరి నకీముణి రమా చేచిగారు నాయకీపా తలు 
ధరంతుకు. అనుభనంగల నటీమణి. ఏరి నమాజిం 
లోఅం వైమంది న్సీ వవ్న కాలవ్యర్తాలు గలను, 

నంత టన్ను శేకుపోలు, సరికొ త్ర లీంగాలంక ర 

ఆములు, అధునిక య౦్యత్రము 'లుుగల పెద్దక౦ స! 

(పస్తుతం పాదరాబాద్ నరివాద్దులలో నున్నది. 

(్రీ గోవర్ధన నాజ్బుమందలి. 

న్వర్శీ య అ వేటి వెంక టసాంమిగారి 

పుతులు నలుగురిలో ఆఖరివాడు (శీ చలపతి 
రావు, ; శీ గోవర్థన నాటంమం౦ండలి స ర్వాహకుడు. 

ఇవాలాకాలం ర్స్ అన్నగారైన అ వేట (పసాద 

రావుగారితో కలిసి నాటకాలు (పదర్శిం చెడి 

వారు. ఇటీవల వేరుపడి గోవర్షన నాట్సవముడలి 

స్ఞావీంచిరి. వీకు స స అభినయిరిచు 

ట్లో (పసిద్ధులు. వరి నకతీముణి నాగలవీ. 

(గోవిందరావుగారి పృుతిక) పీ్ారోయిన్ పాాతలు 

ధరించుచుండును. నలభై మందికి పెగా గల 

నమాజ మిది. అసి హాంగులు కలిగి ; పన్నెండు 

సాటకాలు (ప్రత్యే క వీనరీ: (కస్సులతో (పదర్శించ 

గల (పస్తుతం వీరి నమాజము 

శాయలనీమలో నున్నది. 

పెద్ద సంబ 

యా ఎొర్జాన దా ద్యవమైవెల్ థియీలట్పు. 

10381 లో నవమూాజము సొవింపబడీనది. 
థి 

స్వర్షీయ అవేటి వెంకటసామిగారు వ నస్తాస 

కము. (శీ లామయు, (వసోదళావు, నాశేశ్యర 
రావు, చలపత్రానుగాప్త శ్రీ వెంళటసా్యమి 
గారి ఫ్వ్ముతుతు ఈ నలుగురూ శ్ సోవీంటరోవు 

గార్ అల్లుళ్యే. 1943 లో సోదరులు విడిబోయిరి. 

నాగేశ్వర రావు గార (వత్యేకం గా న్యూ పూర్తై 

నందా (డమెటిక్ థియేటర్పు నెలకొలివి అభి 
సృద్ధిచేసిరి. నాగేశ్వరరావు విద్యాధికుడు - 

ఉ ము నటుడు, (పథానప్నాతలు ధరించు 

చుందురు. అతని నతీవుుణి నాట్నభారతి చెల్లా 
యమ్మ (ప్రముఖ న్ర్రీప్యాతలు ధరెంతుకు. నాగ 
శ్వరరావు విభిన్నరసపు వ్యక్తులు గల ప్యొత్ర 
లభినయించుటలో సిదవాస్తుడు. అఛిరకాలం 

లోనే ఆంభులు నాశేశ్వర రావు నటనా పాప్ గ 

గురుతించి3. నెల్లూరు వ (పస్తు! 

౦ _తివర్యులు గా! శ్రీవ. సుబ్బా లెడ్డీ 

జామీాన్ రతు ల గ శ్రీ రామా 

సాయుడు,ముందాకీసి సంపాదకులు; (శీ మరుపూరు 
ఫోదండ రామిరెడ్డి గాను : నర్తకులు నీవె పెడా 

(క్తేగాకు. నాట్యక క ళాధురీణ 

నాగేశ్వర రావుగారిని 

నించిరి. సుంభి [గామవా న్తవ్యులు నాగేశ్యర్ 
రావుగారికి ఘంటాకంకణ మొనంగిరి. ఇటీవల 
బాపట్ల ఏిజ్ఞాననమితి నీవుతి చెల్లాయమ్మ, నానే 
భ్వరరావుగారలకు నన్నానము గావించి, నానే 
శ్వర రావుగారికి నటరాజేంద బిరుదమును, 

(నీ మతి చెల్తాయమ్మకు నాట్య భారతి బికుద 
మొనంగిరి. నాగేశగరరావు సోదరి [శ్రీమతి 

జూన క్రీబేవికి నాటక ళౌనరనంతి చికదమొకంగి 

రజతప్యాత లిచ్చి గారవించిరి. [శీముతి జానకమ్ము, 
వి, ఈశ్వరరావుగారి న నతీమణి. ఈశ్వర రావు ఈ 
నమాబజమునకు పోరో నిష్టు మంచి . 

ఏవీదాం౦సుడు. (శీమతి జానకమ్మ (పధాన స్తీ 

ప్యాతేలనే గాక, కుకుశ్నేత నాటకంలో (శీక న్! 
పా(త్రల అనమాన(పతిభతో నటించి (ఉేశ్సకుల 

మన్ననలందిన వఏదువీ.వుణి. (కొత్త త నాటకములు 

(పదర్శించుట యన్న నా గే శ్వ రరఠరావుగారిక్రీ 

కుతూవాలము మెండు. 1960 జనవరి ఏ౮ ేదీని 
"తెనాలి వర్తకనంథుము వారు నాగేశ్వరరాత్ర 
దంపతులకు కనళకాభి శుక్రము గావించి 

నవర త్నా లవోరము బహుమాన మొసంగ్న 

సు ట్రా మయ్య 

బవిుంద మొనంగి ననా 



"తెనాలి పొగులు, కళాకారులు పలువిధము-ల న 

బహూకృతు లొసంగిరి. జనవరి 29న శేవ్ని 
"తెనాలిలో సురభి నాటకకళానంఘ స్తతి వార్చి 
ఛోత్సనములు వీజ్యామం్శతి ఎస్. చి. పి. పట్టాభి 
రానూరావుగారి అధ్యశ్షతేను నిర్వహాంచిరి. 

నాగేశ్వర రావుగారు సురభి నాటక కళా నంఘ 
కార్యదర్శి ప్త వీద్యామం (తీ పట్టాభిరామా రావు 

గారు నాగేశ్వర రావును ఆంధవచేక్ నంగీత 

నాటక ఎకాడమి-+ నభ్యులుగా నియమించినట్టు 

సి జేదించిరి. అభ్యుదయ భావాలుగల ఉత్తమ 

నటుని అధ్వర్యాన దినదినా భివృద్ధి గాంచుచున్న 

సమాజమిడి. (పస్తుతం గుంటూరుజిల్లాలో 
పర్యటించుచున్నది. 

పెని పేర్కొన్న పదిసమాజాములేకాక సురఖి 
జ్ఞ? క భాసంస్థకు చెందిన 26 చిన్ననమాజ 

ములతో విశాలాం[ధ ఏవిధ (పాంతములలో 

నిరంతరము సంభారముచేయుచు నాటక పదర్శ 

నములు గావించు చున్నది. అ నమాజు నిర్యాహ 

కుల పేర్లు దిగువనుదాహరించు చున్నాము. 

| (శీమతి పూర్ణిమ రామయ్య గారు 

2. న ఆర్, వెంలోబకావ్రనారాయణ 

ఏ. ,, ఆర్. పుల్లయ్య నా! 

ఇ. 

శ్రీ వి. వెంకోబరావు 
(శ్రీమతి ఆర్. కామాశీ,బాయి 

క్క్సి 

వి. చూహనళావు 
ఏ. చక్రపాణి 
వ చిన్ని వ రాంజ నేయులు 

ఆర్. సత్యనా రాయణ రావు 

వి. తిరుపతిరావు 

ట్ రామచం దరాను 

ఆర్. వెంక టళలళావు 

వి. కో శేశగ్టర రావు 

(శీమతి వి. పద్యానతీబాయి 
(భీమతీ వి, శారీశొయి 

ఆర్. మ'గేశగ్గర లావు 

ఆర్. లత్ముణ రావు 

ఎ. పెంకటరావు 

వి. నీలవేణీ బాయి 

ఆర్. జయరావమారాఫ్ర 

ఆర్. మనోరమ 

వి. నతంనారాయణ 

యన్. రెడ్డప్ప 

యన్ . రెడ్డన్న 

వి. విళోబరావు 

ఆర్. తులనీరావు 



*నాఖ్బ్టుకతలొదడురీణ” 

సురఖినా గేశ్సరరావుగారి 
నాట్యకళాపవైదుష్య తం ఇ 

సినిమాభాయిలలో నాట్యరంగం మరుగై 

ఇజోయి, బాడుగనాటకాలం అరాచక ౦0లో 

నంకీర్ల మై లూపరి వెలవెలపోయిన యీ దినా 

లలో మరల ఒక ఆభథా శేఖ కాముముబ్బులలో 

కనిపిస్తున్నది. ఒక సభను నర్య్వాంగశోభతో 

“నెలయింప జేసిన నెల్లూరు. అమోచ్యూూరిజం 

వనాతో అతితిపాయితన కళను ఉపాసిసనూ 

వొట్టను పూడ్చుకొన్న బళ్ళారినభల సౌమ్టవం 

"లేక్రవోయినా మైలనరంవారు ఒక వెలుగు వెలిగి 

నారు. వీరికి కన్నయ (వరు 'తెలుగుసాతానిి 

క౦"పెనీ ఎకిగఫ్ మెంటు లేకపోయిన సుశివీ.తమైన 
ఏ8 నాటకాలు 'తెలుగునాటకాల పేరు నిలిపినప్. 

ఆ సమయంలో ేగిన వుత్సాహం బాడుగ 

నాటకాలను కుక్కమూతి పిందెను వుట్టించినది. 

కన్నడులలో వీరన్న గుబ్బినాటకాలు గూడ 

సినిమా దురాకమణవల్ల భిన్న మైపోయినపి. 

ఇట్టి నిరాళాపూ౭త ధ్య్వాంతదినాలలొ నాశ 

శ్వర రావుగారి నురభినాటక నభ సుంభిళ ద్రన్యం 

వలె శలాపూర వాననల విరజిమస్తుమూ, ఆంధ 

నాట్యరంగల క్ర ఫునషపతిషఫ్టాపన గూర్చి, నవ 

యుగానికి "తేజోమయ మైన 'ఉపాతార అయింది. 
ఆది సురభినంస్థ, కడపజిల్లా సురభి గామంలో 

మరాఠీగదక్ నాటకాల (వోద్చ్బల౦వల్హ ఒక రెడ్డి 

గారి. ఆదరాన ఫుట్టింది. ఈ గదగ్ నాటకాలే 

జళ్ళారి కమ నంజా స్య అఆంధనాటక వ్తా 

మహుడుగా చేసిన సురభినభ యిప్పటికి ఆరు 

ఇాఖలె0ది. అందు తలమానిక మనదగిన నాగ 

శ్వర రావుగారి నభ ఇప్పుడు నెల్లూరుజిల్లాలో 

పర్యటిస్తూ (ప్రస్తుతం ను త్తు కా=రులో 

4ఓపదర్శ్నిస్తున్నది. 

ః తున్నారు. 

ఇది మోడీపార్చీ, గుబ్బికన్నడ థియేటర్ల కు 

“పాకెట్ ఎడిపన్గా వున్నది. సొంత శేకుల. 
పెండాలు - ఎలెక్టి)క్ ఫోకసులు - మనోజ్జి మైన 
సెట్టింగులు నాగేశ్వర రావు గారి (పతిభావంతి మైన 
బృందానికి శోభను గూరుస్తున్నవి. 

మాయలతమతమరాళథీ 

ఏరి నాటకాలలో మాయలవురారీ మౌస్త 

నీను. సినిమాలో భిన్నదృ ళ్యాలను వ. 

లతో చూపి నట్లు కొన్ని ఘట్టాలను మూడు స్ఫేజీ 
లలో భిన్న భిన్న భావాలను _ భావఫలి తాలను 

చూవి కథను చక్క బరది భావాన్ని వాత్తుకొచే 
టట్లు చేస్తున్నారు. "రేడియో ఫఘంటమాదిరి తప్ప 
కుండా కాలనియమాౌానికి (వొ రంఖించి _ ముగింజచ 

డం వీరిదగ్గగ మనవారు వ ఇది 
నాటక్ర స్ట్ యెంతో నహాయపడుచున న్నది 

అర్ధవంత మైన భావ, సమయోచిత మై: వ న, 

(ప్రపూర్ణ సంభావణలు.- ఏటిని నటకులు స గాతుకు 

"లేక్ట, (పాంటింగు-ప ఆధారపడక,  కండగల 

చిక్కటి నాక్కుతో, _తిదనుగుణ్యమైన హావ 
భావాలతో సజీవ ముచేసి నాట కాన్ని నర్వణో 

ముఖ వైతన్యంత (వేశ్సకుల మూ నెలకొల్పు, 

(పధానప్శాతలతో వాటు కొన్ని 

యితర వా్నాతలుగూడ దుస్తులసాభాగ్యం కూర్చ 

గలిగిలే నాటకం యింకా యొంతో రాణించ 

గలమ,. యింఫొకవిశేషం. ఇందు హోన్యం 

పాలతో చక్కెరివలె వలసిపోయి... వెగటు 
పుట్టించడం లేదు. 

కొందడు నటటపలు 

రాణి వేసిన వజమాం౦బ ,పతిభ'వంతురాలు_ 



'జదరాలు పెద్దమ్మగా రనవ.త్తరంగా చేసింది 

సన౦గు (శారదాంబ) సొన ౦0=నటనను మం వీకి 

దెచ్చింది. స్రేజీమోద మ చూవీన న చ పష 

గననవ త్తర 'జొచితీవూర్ల వివార౦ (పథవ్ కేణికి 

చెంకుతుంది. లాలన, [పణయము, [కోధము, 
స్త్రీ జనసహజ విన్యాసములు కన్ను లపండువు. 
వాచకము [_పాణనంతము, 

శాలనాగమ (భీమతి చెల్లాయవ్ము నహజ 

సౌందర్వ్యనతి. తెచ్చుకోలులేని నటన.వాచక ౦. 

కీ 6కి తగినవాట. విశాలనే లలు (పకటించే 

రాన (పదర్శినము కాగున్నపి. "అప్పుడప్వాడువచ్చే 

అడంగికోపం- చేచుల వినరలు అప్పటం గావుంటవి. 
ముఖరి గా పెరలో ఫుుతెని కలుసుకొ నే ఘట్టం 

హృదయాల న్చందింప జేసింది. 

మూడు వేపాలు వేసిన జబౌలవర్షిరాజు చేప, 

ధారిణి జానికన్ను కొంతసాధనతో వన్ని శెక్క 
గలదు. కృతి్రమవాసన బేకుండ-* చేసింది. గాల 

రాజుగా మాతృశంయోగ వుపష్పుడు పబౌగా 

నటించింది. 

ఇవాకలిలిప్పడు (పకాశరావు. మన పేరిగాడికి 

'కాపీఅయినా ఇాలాబౌగా, మితిమించిపోకుండా 

చేసినాడు, ఇతడు నవాజనటకుడు. ఆడియన్సులో 

వుండిన ఒక  వాకలికి చదివినా సంస్కా_.రం 

లేనందున ఫొంజం కపషంగా వుండిన కే9జ్లకులు 

రొంబానెల్దా ఎంజూ య్ చేసినారు. 

మరాఠి 

నాట్యరంగ సొ మూజ్యానికి పటాభిమ్. ర్తు 

డగుటకు అర్టుడై న నాశేశ్యం' రావుగారి నాట్య 

వై దుష్యం వ వర్గ ప స్తే చూడసివారు అతిశయోక్తి 

అని అనుఖొసి తీకుతాకు ఏకు 7607 10001 20 
తీ౦ం101. నాగరాజ రావు-బ ళ్ళ రి రాఘవాఇారి. 

త ర్వాత నాటకంలో (డిక్ పన్) నాకు యింత 

[నాగేశ్వరరావు నెల్లూరు జిల్లారో 

బాగా నచ్చినవాడులేడు. సినిమాల - చంద 

మోహన్ గమనానికినసాడు. మాధన పెద్ది? డెలి 

వరీకంపే ఇది స్ఫుటము-విరెల్ (పురుష 
వంతము). "వేషధారణలో గోవిందరాజుల సుబ్బ 

రావుఠ౦ళ₹ు ఉచితజ్హత వున్నది. రనన త్తరమెన 

రచనకు పాాణంవోపి నివీవీనాడం. భావము 

హోనము నటనను శోభానంతం చేసినవి. నితీప్త 

పా?ణి ధైర్యము -అ గ్నశి శ్వానద్యోతక హాసము, 

ధిక్కా_ర పూర్త అట్టహానమ:, ౪ా౦వెము, మానవ 

నహాజు (గ్రీగ "ల్యముంయి భానశ బలతను ఒక 

నటక పండితునిన 5 (పదరగ్శించినాడు. నిగర్వి, 

న. సాశేశ్యం స! భయం 

గొలుఫుతాడు. జంినుక్యన జె. చెర్మప వేశంలో 

నిశ్శబ | ఫోధ మూ గ్రెయె పీలే? ల నణకించినాడు. 

వ్క్సు ప్రవే వశించిన ఘటాలు నాలా డియలి సిక్ గా 

నాటక మన్న సంగతిని మగ పింప చేయ గలిగినపి. 

మారాఠి మాయదారి మెను ధీరో దాతుడిన లె 

నటించి పాతకు గురుల గ్వ్న్న్ గహార్చినాడు 

నటకు డనుటకు నం బేహూ౦ బేదు. 

డు. సప ప్ప 

ఈ వముహానటకుసికి, 

విచ్చేసిన నటకమ, 

ఆనాడు సెైలూచరునుండి 
(ఇ) 

పు చనులు, రచయితలు, 

అధికారులు, పెదవౌరులు అఆంపవదరూ కలసి 

నాట్టురా కామిర ణి 

అను బిసదం ఒనంగి గారవపించుట ఎంతియో+ 

సముచితంగా నున్నది. 

10 లేదిన యీ (_పదర్శనాన్ని దర్శించిన మన 

మెడా "కనరమితు9టు మారాగీ ఐ" (ధారి నాశ 

శ్వర రావు, బాలనాగమ్మ పాత్రధారి ౫ ౩ చెల్లా 

యమ్ముగార్హను. - చెరియొక సువర్షపతకంతో 
బహూకరించి, వారి అర్హతకు మెరుగు 'పట్టనారు. 

ఇట్టి రసోచిత (పదర్శనా లను నెల్లూరు క్ర సె 

భిజ్జులుగూడ దర్శించు. అవకాశము గలించనలె 
నని నాశేశ్య్వరరావుగారిని కోరుచున్నాము. 

సంచరించుచున్నప్పుడు 8-1-48 తేది జామీన్ రైతు వ్యతికలో (వకటింసదిడియన్న ది.] 



(శ్రీ సురభి నాటకకళానసంఫఘు న వ్రతితవు వార్షి కోత్సవ నందర్భమున 

నాజ్బాకకాధురీణ, _ శ్రీ ఎ. నాగేశ్వరరావు గారికి 

తసతొాలఖి పేర్ సవరత్భృమాల దివలఖాలం లా నన్వొాన వమయయముణ ఆార్జ్రెంచు 

పద్య్వరత్నవులు 

ల వాట్ ల న! 

లొలొవపల వాందతొ టల ్రంతగం ని 
శైగా, క. నాల 

(శ్రీరామమయ్మూపాలుడు 

(శ్రీరామను గూడి కూర్చిం జిదు కనుల నిన్ 
కీాారాళకీర్తి ధశముల 

ధారాళముగా నొనంగి ధర నిను గనుతన్. 

శటనాంభోనిధి వీచుచువీచికల విన్నాణంబుగా దోచి ప 

స్ఫుట మై యొప్పి, రసోచితంబగు కళాశోభాయమానంబు మూ 

కిట గన్నండువజేసె నీకు నరి నీవే (శ్రీమదాం(ధాననిన' 

నటరాజేంద |! కళాతపస్వి |! భళిరా ! నాగేశ్వ రా |! ధీవరా |! 

పాపరాయని ఏరపటిమ చాటినయట్టి మాన్యుడా పిల్పలమజ్జి శ్రి 

భయ దవృత్తిన 'జేయ (పత్యశ యముడు గగ్గయ్య రో_దంపు నసఖండధాటి 
అపర శుయోధనుం డన నాట్య్వరంగ _పవిష్టుడా మాధవపెద్ది రీవి 
వేపి చతురుడు పల్నాటి (బవ్మాన్న గోవిందరాజుల కళ"”వి భమంబు 

హృాద్యంబుతా పద్యగద్యంబు లవలీల కేటపర్చెడి పులిపాటి మేటి. 

అతుల నటనాచతురత చితాంగి యనగ 

వెలుగు ఫ్ఞానము నరసింహ్వ్వూ కులుకు దనము 

లలి విశాలారధ నాటకరంగ కీర్త 

కాటపట్టగః నిల మా తెనాలియందు 

గౌారవంబందు భాగ్యము గై నీకు 

అందుకొను మావు నన్న్మాన వుందుకొనుము. 

2కం_రు డొక్క. 'వేనమున నురి నఖండ యశమ్ము గాంచునిం 
కొక్క. డమేయగానమున నున్నతికెక్కు. నపారళ క్రి వే 
రొక్క_డు పోవభావముల నుజ్వలకీ ర్తి వెలుంగుచుండు నీ 
ఒక్క-డ వన్నిభంగుల మహాోన్నతి బాందితివా నటన్నాగణేీ. 



శృతి కింపె తగునూట వోయి మది ేకెళత్తీంచు మేలొపాట, యే 

స్థితినెనన్ లయనోని మీట నటన శీచిందు నీయాట న 

మ్మ్మతి వోన్యమ్మూల నవ్వులాట గనగా మా యుల్లనుల్ ర౦ంజిలన్ 

నతతానందముతోడ "వే మొనగు సన్యానంటు నీ వందుమూా. 

కనుమూసి తెజిచునంత నె చితనముగ దోచు రంగస్థలమ్ము సెట్రింగు రంగు 

రంగులమార్చు లెటింగువాంగుల కూర్చు నటనటీమణుల విన్ననువు నేర్చు 

'నేక్పున శణమునన్ జేక్చు సీనింగుల తీర్చెడివారి యతీతశ క్రి 

శక్తీ నాన క్తి బల్ రక్రిగూర్చెడీి వాద్యముల సొంఫుపెంపు నమ్ముడము నింఫు, 

ఇంపీతంబగు కథల (వాయించు తెంపు 

"తెంపు జూపెడి నీదు త్యాగంపు గుణము 

వలన రాణింపె నెర యీ పట్టణమున 

చందునకు నూలువోగను చందముగను 

అందుళకొను మూదు నన్నాన మందుకొనుము. 

"తెనాలి ఇట్లు 

30_1-60 | స్టే ర్త ర సరి: సతవరరు 



“నాట్యకళొధురీణి, “నటరా జేం ది 

శ్రీ అవేటి నాగేశ్వరరావు గారికి 
విజ్ఞాన సమితి (బాపట్ల 

సమర్పించిన 

ప చ ఆ నష గ తా స్ 

నాగేళ్ళూరరాయ | లా 

సర్వజన (క్రీడనీయకమును,. సర్వశాస్తా?ర్ర సంసన్నమును నైదాకు షకతువని మహ నీయులైన మహర్షులచే (పం నిత 

మైన నాట్యకళప ఆలవాలమైనది మీవంశం. టివిచ్చిన్నంగా ఎనుబది వసంతాలకాలం ఆం(ధలోకానికి రసమధువును నిత్యం 

పంచి పె పెడుతూ నాటక కళాసంఘ గీవకు జీవిత సర్వస్వాన్ని ఆంకితంచేసిన మీ వంళ చర్మిత ఎంతో శ్లాఘ్యు మైనది. 

శభిళలేబరా? 
నాటక కళా విజ్ఞానం వెన్నతో పెట్టిన విద్యగా పుట్టిన నీవు, జన్మతః నటుడవు, నిత్య నూశనమై విరాజిల్లుతూ ఆనంత 

వై విధ్గంతో ఆనందామృలే (పధానంచీస్తూ అభిల జసికీ ర్తి వాతమై, సీ నటనా కౌళలం నిరిపమాభివృద్ధి నందటానికి వినయ 

గుణో పేతుడవైన నీ శిష్టజన నేవాస క్రీ, అవిరళ శిషొదీక్షిలే కారణాలని మా ధృఢ విశ్వాసం, 

సదీకోబిదా | 
బహురన పాటకాధిళోభితమై బహుముఖీన పాండితీ (పదర్శకమైన నీ నాట్యశ్రీ శిల్పించిన హరిళ్చంద్ర ళకార, 

దుర్యోధన, (శ్రీరామాది ప్మాతలు మరుపురాని మనోహర శిల్చ్పమూర్తులు, ఆం(ధుల తొలినోము ఫలాలుగా జిస్మించిన నటకళా 

కోవిదులలో అ(గేసరుడ వై ప పితమైన ఉత్తమనటనా కౌళశలంతో ఆం(ధనాటకరంగ చరితలో నీవొక సువర్ణ పతకాన్ని 
సంపాదించుకున్నావని అనటంలో ఎట్టి అతళయో క్రిలేదు, 

నాజ్యుకో వాదురిణా ! 
నాటకసమౌాజి నిర్వహణం క్త్పి మీద సామువలె కష్ట రాధ్యమైన కృత్యమనవి కిళాపో షపలైన అనేకుల అనుభవం వల్ల 

'వెల్లడియైన విషయం నాటకరఠిం/, బీవిశంలో ఒకనాడు అందెవెసిన చెయ్యి లని స ఫా “"ఆంధధ్రచేశంలో రి ళాభిమానం 

ఈనాడు ఎంతిగానో సన్న గిల్లుతున్నది, ఇట్టి స్థితిలో ఎన్నో కష్టనష్టాల కోర్చుకుంటూ చిన్ననాడే సీమీదిపడ్డ్ నాటకిసమాజి నిర్వ 

హణ భారాన్ని న్ధిరచిత్త ౦తో స్వీకరించి నిర్వహణ కళాదకుడవై. న్ సతీమణి" నాట్యధారతి (శ్రీమళి చెల్లాయమ్మ సహకొరంతో 

నడు పుతూన్న సీకిపే మా అభివందనాలు. నిరంతరాఖివృద్ధి నొందుకూ నిత్య నూతినంగా తస్ను తీర్చి దిద్దుపుంటూ ఉత్తమరంగ 

మంటప స్వరూవ నిడదాపణం చేన్తూ ఆదర్శప్రాయంగా మీ ఆధ్వర్యాన నడుస్తూన్న నాటక సమాజంతో సాటిరాగలది 'చూవహాం 

(రలో మరొకటి లేడనటం౦లో ఎట్టి వ్మిపతిపత్తిలేదు, 

కొళాత ఎన్న | 

దేశం నలుమూలలా పండిత జనామోదకరాలైన నాటక (_పదర్శనాలిన్తూ, '*_పజిల గౌారవాభిమానాలే పాధేయీలుగొ 

నిత్యమూ రసనాంయాతిబలై నిర్మలానురాగధూపితులై వెలుగొందుళూన్న మీ దంపతులు ధన్యజీవనులు, ఇంకా నవ్యమార్గాలను 

ఆ స్వేషించి నవనవ ఫణీతుల్లో మీ నాటక సమాజాన్ని తీర్చి దిద్దుపుంటూ నిరంతరాయంగా మీ కళాతపన్సును కొనసాగించటానికి 
అత్యావళ్యకాలైన సకలాయురారో గ్రైశ్వర్యములను పర మేశ్వరుడు మీకు (పసాదించుగాక, 

ఇట్లు 
జోపట ఓం తత్సత్ (పవచించు 

50.459 విిజొనసవింతి 



న్య్యూష ర్లానంద [(డమెటిక్ థియెొటర్చు 

శ్రీమతి చెల్లాయంప్మూరావు, శ్రీ వై నాగేశ్వరరావుగారి 

వ టృకళాధురీ ణ, సహధర్మచారిణీ, 

(శ్రీ న నాణేశ్య రఠరావు 

సురివఫి నాటకకళాసంమఘ కారదర్శి 

గ 

(ళీ టి నాగేశఇరరావు, 
గ్ క ఓ, | 

శగ్యిపూర్ణానంద (డ మెటిక్ ఏిగయేటర్స్ నటీనటబ్బందిము, నిర్వాహకడు 



న. 

రం 

డ్స్ 



పక్షమున శ్రీ కూరపాటి (బహ్మయ్యగారు నాగేశ్వరరావు 

దంపతులకు కనకాభిషేకము గావించుచున్న దృశ్యము. 

(పభ్యాతనటుడు థ్రీ వల్లూరు వెంక్కటామయ్యగారు ౮ నాగేశ్వరరావు దంపతులకు 
రజితపాాత ఐబహూకరించి సన్మానించుచున్న దృశ్యము (తెనాలి 30-1-60) 



తెనాలి వర్తకసంఘము పక్షమున శ్రీ పొత్తూరు వెంకటరత్నంగారు నాగేశ్వరరావు దంపతులకు 

నవరత్నాలహారమును బహూకరిందుచున్న దృశ్యం, 



అషల్యి ఇ లు శి. ఊట వ్ క. అం ల జా అష క్ 

'కజ్షితని ఉనాలి తెలలపవితివముని నాగ౧గశ'రిరాష్పు దింపబతులను సన్మానించుచున్న 
టా! 

యేక మే! 
నవా సై [న్ ఉట టీల ఎ 

ళ్ సగ్ల్లో ధ్యాన ధు 

యు! 

టుయంనిల నా 

శెనాలి పొరులు (శ్రీ నాగేశ్వరరావు దంపతులకు గావించిన ఘనసన్మాన సందర్భమున 1(పసంగించుచున్న 

ఫ్రీ ఆవుల గోపబాలకృష్ణమూ ర్ధి ఎం, ఏ. వీ యల్ గారు 



| 
| 
బొప్ల( 

జ 

సల ల 

సిత = ఆత డో 

ళ్ 

హరిశ్చంగది నాటకములో లోహాతాస్యుసిగి 

చి! లమ్మీవానంతి (5 సం 
శీ ఎ. నాగేశ్వరరాపుగారి- ప్యుతిక, 

పాఠూరి రాధాకృష్ణ్టమూూిగారి ఒషమున్ చి॥ లక్మీవాసంతికి డొక్టరు శ్రీ కౌణి వర శింబోరావుగారు 

రజితస్యాతను బచాోకరించుదున్న దృశ్యము, 



'నాట్యకళాధుకీణ? శ్రీ నాగేశ్వళఠావ్లు గారికి రనకాభి షేరవుఎ 

ఓజిలి గయ ఓ 

"తెనాలి వర్తక నంఘమువారు శివశంక రసా్యమి 

ఆధ్యతతను నాట కళాధురీణ వ. నాగేశ్వరరావు 
గారికి వారి నతీమణి నాట్న భారతి [భీమతి చెల్లా 
యవముకూ శనకాభిపే.ళము గావించిరి, పలువురు 
శుర్మపముఖులు, కవిపండితులు, కళాకారులు 

పాల్గొని నాగేశ్వర రావుగారి నటన్యావెదుష్య 

మును నమాజ నిర్వహణ పద్ధతిని కొన్షియాడీరి. 

వర్తక _(పముఖులు పలువు రుపన్యసించి నన్నాన 

ప్యతములు నమర్చించిరి. "వేదపవచనానుసారముగ 

నటదంపతులకు కన కాభిపేకము జరిగినది. వరక 

నంఘము వార నాగేశ్వర రావు గారికి ననరత్న హోర 

మొసంగిరి. పీమ్నుట బాలనటి చి! లథఖ్నీవానంతి 
నాశేశ్వర రావుగారి ఫుతికకు పలువురు కప్వూలూ, 
బొములూ బహువమాన మొనంగిరి. పౌరనంఘము 

పశ్షమున డ్నాక్స్ర్ చం దమాళి నత్యనా రాయణ 

గారు,డాక్సృర్ కాజ నరసింహారావుగా రు,పలువురు 

(పముఖులు నాగేశ్శరరావు గారికి సన్నానష్మత 

మొసంగి రజితపా. తలిచ్చి బహూకరించిరిం స్ధానం, 

ఆవుల గోపాలకృష్ణమూర్తి, ఫులిపాటి. వెంకళు 
శ్వర్షుగార లుపన్యసించిరి, ఎన్నో బహూకృతులు 

జరిగిన వీమ్శట రాతి శారదా విజయ నాట్య 

మండలివారు “మవూయాబజారుి నాటకము 

(వ్రదర్శించిరి. 81వ "తేదీని అయినంపూడ్ చకధర్, 
4. ౨. అధ్యంశ్షతను సురభి నాటకనమాజ నిర్వ 

పహాకులకు (ప సక్ నన్మానము జరిగినది, నన్నపనేసి 

వెంకటావుగారు సురఖినమాజూాల (పళ స్తినిగూర్ని 

(పనంగించిం. బహునాటకక ర్తలు నటులు, 

జి. వి. సుబ్బారావుగారు నవిమర్శక ౦గా నాటక 

రచనను గూర్చి (పదర్శనాలనుగార్చి చక్క_గా 

(పనంగించిరి. పొరకళాకారులపయాన సురభి కళా 
కారులకు నట రాజరజితవి గహూం బహూకరించిరి. 

'ఇనాలిలో మూడురోజులపాటు సురభి నాటక 

కళోత్సవాలు దిగ్విజయంగా జరుగుటకు తోడు 

పడిన ఫుర్యపముఖులనూ మితులనూ నాశేశ్యర 

రావు” రభినందించిరి. శివశంక రస్వామి ఆశీస్సు 

లతో నభ ముగిసినది. 
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నుతి జూనకీ చేవికి రజితప్శాత బహూకరించుచున్న దృశ్యం. 
దా 

రము దృశి కురుక్షేత నాటకములోని ఒక 



బాపట్ల ప్రీడరుగుమస్తాల సంఘ పక్షమున కురుక్షేేత నాటకములో 

నుయోధనపా్యతధారి శ్రీ ఎ నాగేశ్వరరాపుగారికి సువర్థపతకమును బహూకరించుచున్న దృశ్యం, 



ఆరధనాటక కళాపరిషత్తు (రిజిష్టర్డు) 

“నాటకరళాదురీణి, “ోనటరావోం/ది, 

శ్రీ అవేటి నాగేశ్వర రావుగారికి 

ఆంధనాటక క ళాపరిషత్తు (రిజిష్టర్డు) ఏ]1వ వార్షి క మహానభల సందర్భమున దనం౦ంగిన 

నాటక కఠాధురీణా | 

డెబ్బది సంవత్సరములుగా నంశములను, కుటుం౦బములను, జీవితములను కళారంగమునకు 

అంకితము చేసి “కళామతల్లి బిడ్డలము మేమే' నని ఎలుగెత్తిచాటుచు వివిధ కళారంగములందు 

కళాతపస్సును ఒనర్పుచు ఆదర్శవంతము గా నిలిచిన మోకు ననాస్మనము చేయుటకు సంతసించు 

చున్నాము. 

నటమణీ! 

నటులుగా, నాటకనంఘ నిరాంహకులుగ, నటీనటపోవకులుగ కీ ర్ది నార్దించుచున్న మోరయ 

ఆంధనాటక కళాపరిషత్తు ఒకరగు (క్రీ శే. (శ్రీవనారస గోవిందరావుగారికి మేనల్లురు, సురభి 
కంపెనీలు అను పేరిట నాటకసమాజములు స్థాపించిన వుణ్యమూ క్తులు మాకు మేనమామలు. 
అట్టి మిోారుడర్ నత్పరములుగ నాట మండలిని అవిచ్చిన్నముగ నడువుచు, నేటి నాటకములను 

(పదర్శించుచు అపిరళముగ అఆం_ధనాటక రంగమునకు 'సేవయొనర్చుచున్న మోికృవి.కి వందనములు. 

నటరావజేం దా! 

కురుత్నేతమున “దుర్యోధనునిగి, ఉత్తర రామచరితమున “శీరాముడుగ”, జాలనాగమ్మలో 
“వూయలపకీరుగి నటించి మోకు మూఫు నటనాసామర్నము తిరుగులేని దనుటకు మారు పొందిన 
ఖఘంటాకంకణాది బహుమతులే సిదర్శనములు. ముప్పది ఆరు సురభి నాటకనమాజములకు (పాతి 

నిధ్యము వహించుచున్న సురభినాటక క ౪ెనంఘమునకు కార దర్శులుగ మ్ రొనర్బుచున్న రభా 

రాధనకు మికు నాటకకళానరన్వతి పై. డిదీవన లిచ్చి _పోచుగాత | 

సన్మాన మంటప వేదిక! 

రతరణుకు ఇట్లు 

ఫిబ్రవరి 1960 | ॥ ఆంధ నాటక క ళాపరిషత్తు, 



4 క్రళాకి రిటం ౫6 
లలిత కళలలో జక విభాగం, ముభఖ్యాంగం 

నాటక కళ. తెలుగునాడు నాటక కళా శీర్యదం. 

"రాజూధిరాజుల చేయూత, (పభుత్యాదరణ తరుగు 

పడిన యీ దినాల్లో నాటకరంగం కుంటినడకలతో 

కునికిపాట్లుప జే దీనావస్థ కలిగింది. ఫలితంగా 

కిరాయి సాతశోతలో నలుగురై దుగుకు క్చష్టులను, 

ముగురు భీములను చూచేనశాత తటనపడింది. 

వఫా “ఇలాంటి రోజుల్లూకూడా '70 వళ్ళ వయసు 

కలిగి ఇఆాఖోపశాఖలె ఆంధ (పజామన్న నలతో 

నిత్య వైభన (శీ నమేతంగా _సురభినాటకనం 
ఘాలు ఫురాణ, జానపద, ఇార్మితక నాటక 
(పదర్శనలిస్తూ _పశంశార్హృత నోచుకొనటం వటి 

'కెదురీదటం నంటి సాహసమే. 

సురభి కడపజిల్లా రాయ వోటి తాలూకాలోని 

కుగామం. ఆ (గామంనుండి వి సన్ సంఘాలు 

"కావటం వలన సురభి నామ వ. (న్సి సిద్దమె స్వస్థ 

లానికి శీ ర్తి కిరీటాన్ని అందించి నె. తో 'లుబొమ్మా ౧ 

లాటలు మూలపజేరోజులనుండి స్తుత యంత్ర 

యుగంలోని చలనచిత్ర పర్మిశమ 'పెనుతుఫానులకి 

సైతం ఎమరనిల్బీ, హోోరుగాలికి ముందు నడచి 

వాడవాడలా తవుక ళాదత్తతితో నాట్వసే 1 వచేస్తున్న 

సుగభివారి శక్తికి చింన రణీయులు 'సోవిందరావు 

గారు.గోవిందరావు గారి బంధువర్ల మే సుంభి నాటక 

నంఘాలు వారి వునాది గోడలపెనే వర్తమాన 

సంఘాలు క్రళాసౌాభాలు వరల సె, - నిత్యోతృవాలు 

వయ. అఖ౦డ 
కుంటూ కనకాభిషేకాలు చేయించుకుంటు న్నె. 

ననా +నాలందు 

నాటకానికి ముఖ్యాంశం రచన. సురఖి వారు 

"అనేక నాటకాలు సర్థయంగా (వాయించి, క్రవి 

పండిత ననా,నాలు జరిపారు. (పతినాటకాసికి తగిన 

ఈశంగాలంకరణ, దానికను వైన సెట్టింగులు, దుస్తులు 

-వెమువర్కుబ్చ, లెటింగు ఎఫెక్టు; వ్యయ్మపయాసల 

కోర్చి అమర్చుకొని పాతనాటకాలను కొత్త రీతు 
లతో (పదర్నిస్తూ, పాత కొత్త కలయికతో 

(పేతుకులను మర్నోప్రపంవానికి తీసికొనివెళ్ళి 
“వారికి వాశేసాటి అని మెవ్వులందుతున్నాను. 

నటులంతా ఒశే బం౦దువర్ష ౦లోసనివాళ కావటం. 

ఐకమత్యంతో నవాకరించటం పీరలో వెప్పతగిన 
సశ పన్న దాసిప్మాతనుండి రాణిప్మాతలవరకు 

దొంగనుండి వొనచాకా విభదాన్ని పాటింపక 

(ప్రతి ఒక్కరూ బేనిక్రైనా నమధ్ధ్హలె అసూయా 
ఏ చ్వేషాలక తీతు ల అవిభ క్ష కుటుంబంగా. చేశ 
నంఛచారంచేస్తూ నాటక(ప్రదర్శన లివ్వటం, ఒక 

వుహ త్తర సంఘీభావానికి నిదర్శన౦. 

వున నాటకాలకు (స్ర్రీపాతలు లభించరు" 

దొరికినా య వ. (శద పూజ్వం. 

నాటకాలలో ,న్హ్రలు వేషాలు వేస్తే సే చెడిపో తార జీ 

భావం క. ఐనా డాని నిన్నవో విన్నరించి 
సురభి సంఘాల్లో పప రలు, బిడ్డలు కలిసి 

నటించటం మున బేనాని3ె ఆనర్శప్రాయను. రంగ 

భార్యత్ భర్తు భర్తగా కాక సోదరు 

నీగా, సోదరి సోదరునిశతో వానోవారిగా నటిం 

చుతూ ఆంధకారంలో కళావుతల్సి సేవకె లోవ 

"తెలీక తడవుళ డుతున్న లోటి సోదరసోదరీ నట 
ఫొక మహోజ్య్యాతిని 'నిలిగించి 

చూ పెట్టుచున్నారు. వారిలో నవాన౦, ఏశాల 

హృదయం, క ళాసేవాతతరత మరొకరి కందనిప్, 

నాటక (పదర్శనలే జీవనాధారము.లె న్వయరీి 

శిక్షణ, అందు నమ్మగమెన నేర్పు, నాటక కళాభి 

ని శనోడ్పడే ఐక్యత, వార లలవరచుఫొని యి 

యూో సాగించటం (పశంననీయము, 

(పతి వముండలంలో వారి నంఘాలు (పదర్శన 

లిస్తూ పరంటించటం కళాసేవ మా నిదర్శనం. 

కీ! వనారస గోవిందరావుగారిళో తొలుత అంధ 

స్టలం పై 
మే 

జ ఏందాసి 



నాటశకళా పరిషత్ స్థాపించబడింది "తెనాలిలో. 

అట్టి ఆ కళావ్చేత్రంలోనే సురభివారు నప్తతి నర్షో 
తవం జరుఫుకోటం వారిలో నొక శాఖానిర్వా 
హాకులు, స్ముపసిద నటేేఖరుపన అ వేటి నాగేశ్వర 
రావుగారికి కనకోభికపుశముతో నన్నానోత్చృవాలు 

జరగటం యెంతో భాగ్యవిశేషం. నాగేశ్వర రావు 

గారికి ఆధ నంగీతనాట॥క ఎకాడమివారు సభ్యత్వ 

మిచ్చి కళ నెంతో గారవించాకు,. (ప్రభుత్వం కళా 
“ీన చేస్తానంటున్నది. సురభి నవూజములదాంరా 

యుంతెనా కళ" భివ్ఫద్ధి చవేయించటాని కవకాశథము 

న్నదని (పభుత్వం కూడా గమనిస్తుం౦దని నావిశ్యా 
నము, 

"వేయికాలాలు యిలాగే నిత నూతన త్వాన్ని 

కాంఖీ.స్తూ, ఐకూత, సాధన యీ శెంటి పెంపు, 
దలలో సురభి నాటక సంఘాలు విస్తఃంలి కళావేవ. 

చేయుటకు నటరాజు ఆశీస్సులు అనుటహాంచు. 

గార, 

కళారాధకుతడు 

భవదీయుడు 

డాక్టరు, చంద్రమౌళి సత్యనారాయణరాపు, 

=పురెరీ వదద టిం 



చాల్యస్మృ తులు: 

ఇగ సురఖి నాటకప్రదర్శనం 
వ్ 

(బ్రిబివాన చసోవోర్డి 

ఆపి నాహైస్కూలు రోజులు. 1925 (పాంతం అనుకుంటాను. ఆ రోజులలో (ఎ స్తీనుంచి' 

నాటక సమాజాలు (గామాలకు నచ్చి నాటకాలాడడం ఇంకా పరిపాటికా లేవు. నేను "చదువు 

చున్నది వ వాల్లెటూరి పూసూూూ లులో. వీథినాటకాలు, బు; (రకథలు, తోలుబొమ్మలు, హరికథలు, 

_గామస్థులు ం ఉత్సాహంభొద్లీ మిడిమిడిజూనంతో ఆశే స్రేజీనాట కాలుమాకు ఏనోద కార (కమాలు. 

స*సయిన సేజీనాటకం చూజాలంపే బ స్సీకినెళా య. వదా స్టలకు బ్ర ఖో పనేముంది? ఎఫవో 

వెళ్ళినా, "ఆ నమయానికి నాటకా లుంచ సచ్చు లేకవోనచ్చు. ఒక వీళ "ఉన్నా వ నాటకాలు 

వరాస్తే వీల్గలు చెడిపో తాంనీ నృభా న "సద్రలు వీన్న లను (పోత్పహించేవారు కాడు? నొ 

మట్టుకు "శేను 1025కు ముందు పక్క సారి కాన చ్చును, బందరులో డి. ప. సుఛ్చారావుగారి 

హాస నాటకం వ ర్పి న మ గేట్లు నదలినతిముువొత పళలులోకి నెళ్ళి వారిచే సశాణీ 

ఆఖ౩నీను, బుట్టయ పే క 0"పసీవా రనఫ్ఫుత విజయంలో న. చూభాను. ఆ రోజున 

'వంబటి నెంక' బప్వేస్టరరినుకుంటా ఏ పురాదాసు -వసింది అంబే, ఆ తరువాత హన. 

మరి బ స్తీవారి స్తేజీనాటకం  వూడివ౦ం “పడలేదు. కృష్తా విల్లా కవి లేళ్యనపురం (గ్రామస్థులు సీతా 

కళ్యాణం త పహ లాల అనక లేదు ఆషగా వమూాశాను. ఆ (పదర్శనం నానే 

చాగుండలేదు. 

ఈ పరిస్థితి వో చూకు సెం ౦డుమె?; సలోని వ. (నేను చదివింది కృష్తా జిల్లా 

శఉఊాడం౦కి పాస్కూ-లులో) ల్ో స్వ ;ఫ్క్ 0 స్వాన్ వాను నాటనాలాజడ౦ం మొదలు పెట్టారు. వ స 

[గావుం ఇప్పుషంతి పెదదికాక్స కివేయినా ఆనాడు ఆ చుట్టుపక్క-ల (గామాలల న్కల్లూ పద్గదిం 

వసముకు సిసారంగా కానిలసినా అక్క డే నె? మ. పెషవోస్తాఖసుకూడా కజాంళేదం. - సునఫికల పెన్ 

వుయ్యూరు సచ్చి పఠరాహాటులో నాట కొల*ిడ్ష శ లరనస్ న ఆడ వః య -వవవలు 

హాసం సట లలో మ భ్యమన్య “నలటవాకాయ  వేలుగుంది,  చేలటపాకాయపేలగా నే వెరు 

తము శు వస్తుంది, అం" అప్ముణంగా ం. టు౦ది, ఇంత అమ్మ్భతంగా వుంటు౦ది, పూర్వప్రకత్నితో 
1 

వాట్ళుపా౭ జ్జ వీ "టతనుసి సిటి రాట
ి యుగ రర ఎ'టక్ 0 న్ా నచ్చినవారలు సంతో ప

ంజట్ట ల బ్ర వాదున్నా 

సాయం౦(తె౦ వ్ అసుగుమోూద మైగం 2 నలి స నాం చేవానము. మేం౦పి స. ష ఇదెన)ులు గ్ ర్క 

బెట్టుకుని ఆ నర్మినలు మన వెలా ట్రై స*టక్ం ఒక్క_టయినాొన' ష్ స్వం కలుగుగుందా అని 

మ న చాలక లంకాఎహనంలో 2 పద్దరము దం, ఆసనము, దాన్ని హనుమంతుడు. బ్మనున 

దూక్ డి లంకను తగలపట్రటం ఆభ శ చూపారట. లంక తగలబడివాతుం పు 

మంటలు పెక లేచేన8కి తగలపడీవోయరా చేరా? అని (_పేతు.! పులు ఫొందమకుూ*జై ఏిడిగా బయటికి 

పరు గత్తారట 1 ఇంకా నొటకంలో విష్ణుమూర్తి పాలనము[ దంలో శేషతల్పం మాద పవ్వళించి 

వంకే న నారదుడు, బ్రహ్మా మొదలైస తం ఆకాశంలో నుంచి కిందకు దిగారట!|! ఇంతా 

ఎన్నెన్నో తమాషాలు న అ నాటకాలు వూడాలనే ఉత్సాహం ఉబుకుతుండేదిం 



మాక్షాసులో నే చదువుతున్న కొంతమంది వుయ్యాాము సిద్యార్హులు ఇంకా తమాపాలు వెప్పసాగారు.. 

సుఖీ కంపనీలో వారుతా బే కుటుంబాసికి “విందిననారటిీ.  చేరాహోలు దగ్గరే ల 

పగలు వంటలు చేసేవాము. వంటలు చేస్తూంటే ఎఫుడూ వదోఒకంంగం రిప ములు చేస్తుండేవారట. 

“సీజ్ మోద ఏవో పనిచేస్తుంజేవారట. ఇనన్నీ వింటుంపే వదోవిఫంగా ఆ కంపెనీ వకాం ఎ శ్తే 

గోఫవున ఒక నాటకముయినా చూసికీరాలనే సిర్దయాచనికి వచ్చాను. నొకు చిన్నప్పటినుంచి 

సాటకెలదబ్బు. చిన్నప్పటినుంచీ చుట్టుపక్క. ల ఏ గాంమాలలో ఎజి ంవ ప్ నోటిలా పిన్యా 

బు50కథ ెవ్చీనా, తొ లుబొమ్మాలు ీసిసా నానం సలుగురిని | త. హాజరు + అలాం౦ట 

ప్పుడు ఇంత ఇదిగా చెప్పుకొంటున్న సురభి నాటకం భబూదషకవో వే ఎట్లా! మెరి టిక్కెట్టుకి డబ్బులు! 

వవోేసిధంగా నంపాదించి తీశాలి! శాని డబ్బులు చేతికి నచ్చేదాకా అనుర్ధా పష ఈ .! ఆగలేదు. 

ఒక నాటి సాయంకాలం నంట్లో నలతగా వుందని వంక పెటి డిశలుక్తాసుకు "సెలన్సు సు. 

లోడులేసిబే తోచదు నాకు. కాని అఫుడు అనాంతిరంగా ఎనరు నసామ! ఒకట్లో వెళ్ళళేనూ 

"రె0డు మైళ్ళ భాగ్య మేగా అని బయలుచేరాను. *ఆ వయసులో నడక అం శే బొ్తిగా లశ్ష్యం 

ఉండేది కాము. రోడ్డుచ్చుకున్నాను. నకు మసెకిలూలేదు.. తొక్కడమూరాదు.. రెండు 
కాళ్ళ బండియే గత్యం౦ంతవ౦. కొంతదూదగదదు నడిచాను. నాశ. “క్ తు యక్క డం 

యి 
గ్ లా ఇక్ | 

వచ్చివుంకే ఈపాటికి సునభిచేరాముందు వాేవాడిని గడా అనివీంచింది. ఆ చేరాసోలు ఎలా 

వు..టుందో, 'వేపూలు వేసారట ఆ (్ర్రీలు ఎలానవుంటారో! పళబటులోషలికి క మ రాసీయక 

వోఎమూామ ఆవవణలోకన్నా ననా లా వాళ్ళి మొహాలు ఉ_త్రష్వూడు మూసే అవళెశం లభిస్తుందా! 

ఇలా ఆలోచిస్తూ వుయ్యూూము వేుుకొన్నాను. వంచేనదిరికి య కాళ్ళకి వేగం హోాచ్చింది. 
తిన్నగా వళ్ళగా రోడ్డుకి ఓ ౨0౦ గజాల దూరంలో చేరా కసివీ-చింది. చేశాముందు నాలాగే 

వచ్చిన జనం ఎక్క్కునమంది సిల్పలు, యునకులు, వింతగా . "నేనూ కాసేవు ఆ జనంలో 

వుండి మూశాను. లోపలికి ఎవరినీ రాసీయడములేదు. నం వేస్తాను? శానీఫ్రు అలానే నచ్చే 

పోయే జనాన్ని, దేరాని చూసి తికుగుమొహం పటి దీపాల వేళకు వ్రంగికి చే కున్నాను 

అ చేరా, ఆ జనం చూసినచ్చేన3కి నున వ టగా య ఆనా టి సరిగా సద 

పట్ల లేదు, డబ్బులు నంపాదించడంఎలాః యిలాంటి | దబ్బు తగలేసే విచ్చి “వీసాలు” మూ నాన్న 

గారికి గర్టువుం అడిగి లాభం లేదు. ఏమో చోచలేదు. 

వసి, ఆదివారం శలవులు వచ్చాయి. సువభి నాటకం భమూడిలనే కుతూహలం ఇనువు 

డించింది. పది గంటలకి శనాబను పినివీంచింది. ఇచబేమిటా అని ఉుుక్కు.ం0టూ వీఖిలోకి 'విళ్లాను. 

ఒంకెన్లుబండి కనిపించింది. బండి గుడిసెకు “పతొపరానణ'. అసి "పెద్ది'పెద్ల అక్షరాలు కనివీం 

ఇాయి. సుగభి న"టకం అయినవుంటు9దని గబగబా బండిననక సి ఇళాను. పిన్నలు పద్లలు కాగి 

"తాలకోనం తొ "క్కు.కుంటున్నాను. "శనూ నంవు చేసుకుని 'నళ్ళి చేయి వావాను, ఎలానో 9 ఒక 

కాగతం వచ్చి చేతిలో పడింది. జారివీకుం౦ండా గువ్చిటతో గట్టగా పట్టుకుని మెల్లగా గుంపులో 

చుంచి బయటికి జూరుకున్నాను. 

అప్పటికపుడు గుప్పెట పిప్పి నలిగిపోయిన కాగితం సాఫ్ఫుచేసి చూచాను. “వుయ్యూరు 

మైదానంలో మా న్యంత జేనాలో” “సురభి ,.. నమాజం” సమాజం పేు జ్ఞాపకంలేదు. 
ల్ని 

శ రా, ర 

సుకఖం నవమూాజూలు వాలా నుఎన్నెాయట, "కాసి అన్నిటిస్ నామాన్యంగా సురభి కంపెనీ అనడమే. 



చరివాటి. ఓపతాప 'రానణి నాటకకర్త పేరు మంంచాను, నటీనటనర్ష ౦లో అప్పటికి క్షపకం 

వున్న పేకు రామయ్యగారు. ఆయనే రాథి రావణుడు... ఆ కరపష్య్తతంలో అద్భుతమైన వెరు / స్ట్ ప 6౬. 

నక్కు. లుంటాయనీ ఇంకా ప్ో (వాఖారు. ఆఖ3౨కి టిశ్కెటు ఖరీదు. నేల పానలా, బెంచీ 

అర్జరూపాయి. కసీనం పానలా “ఆయిన నంవాదింవాలి. మారం నోచరించబేదు. తెగ ఆలో 
(౧ 

చిసూ ఇంటికి చేరుకున్నాను. 
అత 

వదో మూటల సందర్భంలో మూ చ స నంగతి వచ్చింది. ఛట్టున తిట్రెంది 
లిం. ట్ర టై 

ఉపాయం. మూ అవముమిుగారిడుగు వెడితే! మూ తాతగా మహవుంచివాతు. జఇజొంచెం 

బిక్క. మొవాం వేసి అడిగితే ఎవరికీ వడి కాదనలేడు.. ఇక మరి నావిషయంలో వెనికతీ స్రుడా? 
సహ ళుర్ “వాను, 'లాటరీి మూాజదానవుసి సి శ్చయించుకున్నాను. 

టు 

సాయంతం మూడు గంటలకు బట వస నెళ్ళ మాసివసాను, నవెలవృలేగడా 

అని ఇంట్లో చెప్పి ఒప్పించి బయలుదేరాను. తీరా వెళ్లాక తాతగారు పాల ముంచుతాక్లో 

నీళ్ళ ముంచుతొడ్లో, కాని ఆయన నన్ను చిన్నబుచ్చకనిమాతం కొండంత ధె ర్యం... 

'ర్యాతి భోజనాలరయిగాక మెల్సి గా మాశాతగారి పక్కలోచేరి మాక్తాసు పిల్ల వాళ్ళంతా 
ఈ) టి. మ్ 

లో తో అయ్ ఉకు. ప్ర 

నె్ళీ సుఖి కంపెనీ న*టకం చూసివచ్చాగ నట సానొన [్ వెళ్ళందిన్, దాలా అద్భుతెంగా 
ఇ చ్ ఈ ల ఆవ్ ౬ అ న్యా ల 4 

వ్రుంథటట0 దట, సిన్నుమరూపై పాలసము[ ద౦ఃళో దమినగొాయన గ్ సాయత్క రినాడట ఆని చిలవటు వల 

వలు కల్పించి వి “వేను జాగు లా దాచుకున్న కరసపష్మతం మూవ్స్ ఓక్క మొహం "వేసాను. 

ఆయన వాసనన నది ““జంత్రకీ డబ్బులు “కావాల నేనా, ₹ేపిస్తా నెళుదువుగాసిలే, యీమా(కానిే 

క్ట మొహం వేయాలా అని వుూనగడించార. అదృష్టం పండింది. మనసులోనే అతనికి 

"వీయి దండాలు పెట్తి వఠరిజుకాన్ సిర్చాంతగా న్మిదపోయాను.. =. 

వుర్నాడు ఎప్పుడు సాయంత్రం అవుతెండా ఎప్పుడు నాలుగు మెతుకులు నోట్లో వేసు 
ర ఫి గా 

కుని వరుగశదావమూా అని వ్ొద్ల నమానము కొట్టుమిట్టాడి వోయున్నాను, సాయంకాల మయింది. 
ఎని వ రి 

చేచులో తబ్తుులు పడాయి. అవి) అన ౦ పంది. చలో నయ్యర్! బబ 4 "”౬ ట స్తు లి ( ౧౯౭ 

నేను హోలుదగ్గరికి చేకుకా నేసరికి లోకానికంతటికీ చీకటి. కాని హోలుముందు మ్మూతం 
పట్టపగలు. ఎల్బు) దీపాలతో ఆ ప్రదేశమంతా వెలిగిపోతూంది. ఒకవేఫున డప్పులవాళ్ళు 
డప్పులు కాలుస్తున్నారు. ఇంకా "పెనగా జనం చేకలేదుగా ని నాలాంటి పామగూరివాళ్ళు ఒకొ్కళా 

క్కు గనా చేముకుంటున్నారు. "కేశా సేసి నచ్చే జనంేసి వింతగా చూస్తూ రెండుమూడు మాట్లు 

పచాస్ను కొట్టాను. ఆ తకువాత తొక్కిడిగా వుంటుంది, ఎందుకై న మంచిదని ముందుగానే 

వో బుకింగుముందు తపు వవాను. డప్పులు కాలినాయీ మో టకటక లాడుతున్నాయి. నాబోతు 

వామ్మి ఎనో ట్యూన్ 'ముదలు పెట్టాము. నాలో ఎవేనో ఆశోచనలు, ఎప్పుడు బుకింగు తకుునారా, 

ఎప్పుడు నె్ళి ఆ “కలియుగ నరుంఎంి లో 'నెళ్ళ సడదామా అని వుహాఆదుర్గాపడి పోతున్నాను. 

 , , కొంవడనీపతికి బుకింగు పెంవారు.. జెంవీవెరంవడం తోజు డబ్బులుపీసి టిక్కెట్టు పుచ్చు 

కున్నాను. అన్నట్టు చెప్పడం వనచాను, మా తాతగారు పదిఅణాలు ఇచ్చారు... ఎనిమిది 

అణాల టెక్కె టుకి పె రండుఅనాలు కొనుక్కు. తినడానికి. టిక్కెట్టు హసాభరణం గా పట్టుకొని 
) 

లోపలికి 'నెళ్ళాను. * . ఎనిమిదణాల టిక్కె ట్టుతోో నె జెంచీమూద కూమ్బున్నాను. హళిలంతా 



ఎలక్ట్ర్రి దీపాలు. ఎదురుగా బ/౦హ్మోడమయిన తెర. ఎప్పుడు తెర ఎత్తుతారా, ఎప్పుడు ఆ 

"వేపాలు, ఆ వెరువక్కులు చూదామా అని ఉవ్విచ్ళ్చారివోతున్నాను. [కమ్మక్రమంగా హోలంతా 
కిక్కి0సి వోతుంది. ఎనరి నోటంట స్న్నా ఆ _వున్క్కు తవమూషసాచభే. ఎరగున్ని “మొహాలు వమన్నా 

కనివీసాయే మోనని అటూ ఇబూ చూశాను. మా పవాన్దర్హు ఇదరు ముగ్గుకు పె క్లాసులోకి 

వచ్చి కూక్చున్నాస. భగనంచుడు వాళ్ళ కంటబచకుండా చేపే శ్రాన్సం, కును.., అబ్బ! .. ఇంకా 

"తెంఎ త్రరేం? "వేపూలు వేసుకోవడం పూ రి కాలేదా? 'నెసునర్కు_ చెడివో 'లేదుకదా' ఇంతకీ అనలు 

ఇ౦ కా. వేళ కాలేదా?. , స్టేజీలో వెందటిగంట గణగణా మోగింది. హోలుళలో నంతోపషముతో 

ఈలలు వోూోాయి, (పేశకుల ఆ సంతణోపొనికి మేాబేదు. అందరికి నాలానే నన్నమాట. 

ఎనో గుకగునలు, మనరనలు పఏీనిపించనాగాయి. వెనుక నాలుగాం%ిల "కాసులో నుంచి మనీని 

“తకలశాొయి అడం ఖియింి 'కొంచెం స? ,కి రూనో*+ి 'నువొంకవప గుతికు దచుఇకునా?ా నా€ి 

ఇలాంటి వే అనేకం వప. స నం నో ప. న ప. వా క . గ! 

సని నీ బ్లం 

య్ 

"జెక 'బేచింది. దృశ్యం క 0“%క గుము న. సము దం యత్తైను "వేచే తరంగాలు, వాతి 

మ్ోానద "సేవతిల్పం, శేవశల్పంమాద నయనించిన [2 స్ మన విష్ణువు, (నీ మసహోనిష్టువుకు ఇకుపక్క- లా 

ఇల. ఏరా బేఎులు. ర దమూపటాసికి గెంశువమూ న్ ల మ మలా నా మ 

స సే వ లాగావుంది. అయిే . కుత నాత్ర సక వ. యు జ్ఞాపక రా నవం 

లేదు. ఆ తరవాత *“$ఫెం * అని నేలటపాకాయ మోగింది. పైనుంచి బ్యసున నారదుడు, -జేవేం 

(దుడు, బహ? దిగాము. నాశముడివాట అవో బాణీగావుంది. చేవతలు ఫ్ర _పార్థిం చటం, 

ఆయన అభయ మిన్వడం జరిగింది* ** 

తరవాత నీనులు నవనస్వ్తకవంగా జ్ఞాపకం లే లేవు గానినా హృవయూసికి హషప్మకున న్న కొన్ని 

గ వివరినాను. 

న్ 

నె బేద్రింది. చంగం౦ంము )న్యంలో అన్ని గుం స ఆ వంటలుళీస్తున్నా యి. గుండం మోదను ]౧,౨0 

ఏళ్ళ నుదపచు కళ్ళు ఫగాసుకుని కూ *క్యసి ప న. వల జపం గాూ ౧ నుంది. స్స్ చెండు 
గ వ 

నిముపూలతసునాత పదినలకాయల రానం న. వొంగలాాా అజునసంఎు నేసుగుంటూ య 

. వచ్చాడు. టు. వప ప న క గాభశాఎ శి గరం సోలి మాలను దూపాడు 

మ "వేషం వీసింది చిన్నా హై ది ుకాకయ్యరా న ఇంకాకక న్నళమి. 

"తెలిదు. ల నస్తుజటా వ వం౦0చి న. "నేక వై నీ స ముకవ్సోద అట్లా కని 

పించాశో తెలియదు. మెల్లగా ఆ కన్యదిగ్గ” కి చేశాడు. విలవివాడు. అప్పును బెలిసింది ఆనా వేకు 

"వేదవతి అని. వేదవతి ఉలిక్కి .పడి కళ్ళు తెంచి భూచింది. 'బేచి నిలబడింది. తకువాత వావిదంశీ సత్రల్లా 

పణ కొంత నవచనంళలోనూ, కొంత పద్యాల్లో, కొంత పాటలచ-*ప౦ాళో జ3గింది. ఏరిద్దరి వాటల 

ఫపణప్ఘాడ నానదుడి ఫణతిలాగే నే నుంది. వ _పేవుంటూ 'మొవటు పట్టాడు. ఆమె 

కళరచేసింది. ఇద్దరూ జెబ్బలాడుకుంటున్న ట్టనివిం చించి. చినకికి వేదవతి కృద్థ రా “నీన్ను 

ఫపిసైా మూడు” అంటూ పక్క. కవుండలం తీసుకుని సీళ్ళుసదిలింది. తగవావ 'న౭౦డు మూడు 

వా5%ంలు. ఆ తువాత నేలటపాహాయ శం అంది. వేదవతి అమాంతం అగ్ని గుండంలో కి దూకి 

మాయ మెవహోయింది. వముంటలు ఉ వ్వెత్తునలే ౪వాయి. మేనముంతా నిశ్చేష్టులమయిపోయాం. 



ఇంకోనీను. "తెర లేచింది. గలగలమంటూ పాతిక, ముపష్పయిమంది శ్రీలు సన్లేజీమిదికి 
వచ్చారు. రంగం ఉదొా్న్మనవన౦. చక్కగా అలంకరించబడివుంది. ఓ_ఆ దృశ్యం ఎంత బావుందని, 

అందులో & కావిడ రాణలాగా వుంది. తక్కినవారు ఆమె బంధువులు, చానీలు అయివుంటారు. 

అంతాకలిసి పాట పాడడం మొదలుపెట్తారు. ఇంతలో ఒక న్హీ, చాసీ అనుకుంటా. వచ్చి, 
“అమ్మగారూ, పదితలకాయలపురుగు వచ్చింది, చూశారా? అని అడిగింది. *పదితలకాయల 
ఫురుగేమికుళ” అని అంతా ఆశ్చర్యం వెల్లడించారు. “నేను పట్టుకున్నాను, తీసుక నసాను. 

చూడండి అంటూ లోపలికి వెళ్ళి రానణ్యాబహ్మాను తీసుక చక్కా_వచ్చింది. రాణీ ఆవిడ 
బృందం ఫక్కున నవ్వారు. మేమూ నవ్యాం. రాణీ దాసీలు రావణ్యాబహ్మను చుట్టుముట్టి 
పురుగును ఆడించినట్టు ఆడించి వినోదించారు. తరువాత అతని పుట్టుపూర్యో త్తరాలు అడిగి 
"తెలిసుళొని, “యీ రాజ్యంలోకి ఇక అడుగుపెడిటే భావు మూడుతుంది అని బెదరించి తరిమి 

"వేళారు. ఆ రాజ్నంపేరూ రాణీపేరూ జ్తాపక౦ లేవుకాని (బహుశా కా ర్తవీర్యార్టునుని రాజ్య, 
మేమో) ఆ దృశ్యం౦మట్టుకు నటికీ నాక ళ్ళము౦దు 'తారాడుతూనే వుంది. 

వాలి రావణుణ్లి తోకకు కట్టుషొని సృప్తనమ్ముదాలలో ముంఖడం, నీతాపహరణం,. 
లంకాదహనం, రామరానణయుద్ధ్దం మొద్నలైనవి ఎన్నోదూపారు. అనందంతో మా ఒళ్ళే 
వూక జెేలియ లేదు. నేలటనాకాయ వేలిందంశు, వపో అద్భుతం జరగబోతోందని ఒకళు బండ 

గురుతు. నాటకం పూ ర్తిఅయింది. ఇంకా కాస్పేఫు ఆడితే బాగుంజేదనివించింది. చిన్న తనమేమో 
ఆ అద్భుతాలు నా హృదయానికి మరీ హత్తుకున్నాయి. ఎలాగయితేనేం సురభి నాటకం చూశా 
ననే నంతృ్తి కలిగింది. మనస్సుకు స్వస్థత చిక్కింది. 

నాటకం మొతత్తంమిద ఒక్క-రూ ఎక్కడా పోక్షనురాక తడుముకోనడం గాని, ఒక డానికి 
ఒకటి వేయడంగాసి కనిపించలేదు. నాటకం బహు కట్టుగా వుంది. ఇప్పుడు సమమ్షిక అమీ అంటు 

న్నామే దాన్నే మూ చిన్నతనంలో కట్టు అనేవాళము. సురఖవివా8లో కట్టుకూటు తకువాత 

నేను చూసిన వృత్తి నాటకాలవారిలో ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఇప్పుడిప్పుడు కొ త్పాసాక నాటక 
రింగంలో క నివీస్తుంద్. 

నేను సురభి నాటకం చూసి ఇప్పటికప్పుడే ముప్పయి అయిదు సంవత్సరాలు కావచ్చినా' 

ఇప్పటికీ ఆ అద్భుత దృశ్యాలు, ఆ సెట్టింగులు, ఆ రంగాలంకరణ, ఆ నంగీతం నా హృదయంలో 

ముదితమయే వున్నాయి. మరి తుడుచుకుందామన్నా తుడుపుడు పజేటట్టులేవు. కళ్ళు జిగేలు. 
మ నేటట్ట- దృశ్యం చమూపెడటంలో వారికి వాశే సాటి, 

ఆమానారి ర్యా 



(న్రీ అఖల సురభి నాటక కళా నమాజములకు "తెనాలిలో జకుగు 

సష్ణతితమ వార్చి కోత్సవ సందర్భమున తెనాలి పట్టణ కళాభిమానులు సమర్చించు 
ఆాఖాటీ 

సన్మాన పత్రవుం 

| 

ఆంధ నాటక క ళోద్దారపలారా | 

మన తెలుగునాడుతో యిప్పటికి షుమారు ?6 సంవత్పరముల [కిందట స్థాపించబడి పల్లెపల్లిల (ప్రతిదినము ఏదో ఒక 

శ్షగామములో నాటక (ప్రదర్శన ద్వారా కళాసేవ చేయుచున్నందుపకు మీ సదూజములకు మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు, 

మీ నాటక సంభఘములకు ఆధ్యకులైన ఆర్. చినవెంకటటావుగార్హు కార్యదరి), ఎ. నాగేశ్వరరావుగారు కలసి మీ 36౮ 

సమాజముల (శేయోభిలాషుల్లై నిరంతరము మీ అభివృద్ధికై పాటుపడుచున్నందుకు మా కుభాకాంక్షలు, 

పొరాణీక యుగమునుండి "నేటివరకు మన భరతఖండములో భరతనాట్యములతోపాటు నాటక కళకుకూడా ఒక విశిష్ట 

స్థానము కల్పించబడినది. కాని నేడు కొందరు కళ పేరుతో జీవనభృతిక్షై వ్యక్రమార్గముద్వారా కళామళల్లికి అన్యాయ మొనర్చు 
చుండిరి వారివలెగాక మీరు నాటకసమాజముల స్థాపనద్వారా 5ళను చిరకాలమునుండి పోషించుకుంటూ మీరు ధరించుపా. తలకు 

అన్యాయము జరుగికుండా నిరంతరము కృషిజేయు మీ నాటక సమాజములకు మా హ్మదయపూర్వక అభినందనలు. 

మన సంస్కృతి ఆ సతు హిమాచలపర్యంతం వివిధథాషలలోను విధిన్నమార్షాలద్వారా భిన్నదృక్పధాలతో తమ స్వార్హము 

నక్తై ఉపయోగించుకొనువారిపలి గాక అనేక సంవత్సరములనుండి ఆంధదేశములో పల్లెవల్లెలా మీ నాటకసమాజిములు పౌరాణిక 
[పదర్శనద్వారా గతాన్ని _పజలయొక్క- పహ్యాదియోూళత్లో నాట్యంచేయిస్తూ అఆం[ధలో జైషతయీ తను నాగిస్తూన్న మీ నాటకసపమాజ 

ములకు మా జోహార్లు, 

"సీడు దేశములో సాంఘిక నాటకములద్వారా (పస్తుత పరిస్థితుల కనుగుణ్యంగా సాంఘిక నాటక (పదర్శన లిస్తున్న 

యువతీయువకులవలె మీ నాటక సమాజములు పొరాణిక నాటకములతోవాటు నేటి రాంఘికవ్యవస్థపక అనుగుణ్యంగా సాంఘిక 
నాటక (పదర్శనలద్వారా సొంఘిక సేవను (వారంబించి సమాజవికానొసికి తోడ్పుడగలరని ఆశిస్తున్నాము. 

కేలిప0 సంవత్పరములో (పథమ నాటక కళాపరిషత్తు ఆంధ నాటక కళోద్దాంక (శ్రీ వనారస గోవిందరావుగారిచే స్థాపించ 

విడి అ సేక, వ్యయప్రయాసలకోర్చి 1860లో తెనాలిలో సప్తతితమ వార్షికోత్సవము జరుపుకొన్న విధముగానే 1800 సంవత్స 
రములో మా తెనాలిలో నే రజతోత్సివము జరుపుకొని తెనాలి. కళాకారులకు వివిధ రసానుభూతిని కల్పించగలరని ఆశిస్తూ మీ 
సమాజములకు భగవంతుని కృపాకటాత్షములతో దొటు పజల సహాకాఠము సిరంతరము లభించగలవని ఆశిస్తూ సమర్చించు 

సన్మానప[(తము, 

తెనాలి, || ఇట్లు, 

త$లాకేంా00, పట్టణ కళాభిమానులు, 
క 



సురఖి నాటక కళాసంఫు సప్తతి 

వు బూత్సవాలు, 'అనాథి 

1060 జనవరి 99-౫0 'లేదీల్లో ఒక పిచిత 
చృళ్యం. క గౌ కారుల నన్మేళనం డెబ్బది నంవ 

త్చరాల దీర కాల కఇ'తపఃసలితం గా ఆంధ 

నాటక చర్మితలో సునర్షయుగం (పొారంభించిన 

సురఖి నాటక రంగ౦ం_ప 20వ 'బేది ఉదయం 

ఎనిమిది గంటల వేళ కవులూ - సండితులూ 

-వేదవిదాం౦సులూ - నటులూ - కళెకానులూ 

"వేలాది వినం పరి వేష్టింప _ చిత విచిత భోర 

గణాలతో అలంకరింపబడిన నాటకశొలలో నాద 

స్వరగానకోకిల నంగీత కళ"నిధి (శ్రీ గగొంటుపన్సీ 

"రామమూ ర్రి నాదన్వగ బృందమువారి మంగళ 

వాద్యాలతో "వేదపండితుల వెదికాకీస్పులతో 

మహోత్సవాలు వాన ౦భమయినపి. ఆంధ 

(పచదేశ్, ల. ఇాఖామాబ్యులు ఫా ఖ్ యన్. 

బి. పి. పట్టాభి రామారావుగామ నభకు అధ్య 

తత వహాంచిరి. పంకం. నటులు పద్మశ్రీ 

సానం నరసింహారానగారు నభా [_పారంభము 

గావించిరి. సురభి నాటక క లెనంఫు ఇాన్వదర్శి 

నాట్యక = 'భురీణ అవటి నా] శ్వ జత 

అఫ్య “లకు టి సమర్చించిరి. పద్మశీ 

స్థానంవారు (పాం౦భోసన్య్యాసము గాసించుచు 

సురఖవాము జెబ్బదియండ్డుగు ఆంధ నాటక 

రంగానికి పీధాసమును 

రనభానయు క్తముగ ముచ్చటించిన. ఆ౧ (థ 

"దేశంలో పతిరాతి ఎక్కడో ఒకచోట సుగఖి 

నాటక ౦ జకుగుతూ నవుంటు౦ దన్ మొదటి 

(పారంభమైన సురభి సమాజము. నేడు ఆౌఖోప 

ఇాఖల 16 నమాజాలుగా రూపొంది కళాసేవ 

చేస్తూన్నననీ నాటక ప్రదర్శన విషయంలో వారి 

కట్టుబాట్లు (పశంననీయ మైనననీ సోదాహరణల 

గాపంచిరి. నాటకరంగ పరికరములు నాటక 

పి జయీనికి కానలసిన హంగులు నమకూర్చుకొని 

వసస అస్తూర్య సేనా 

రై ప్టిగా 

"తెలుగు చేశంలో ఉత్తమ నాటకాలు (ప్రదర్శింప 

గల నమాజము లొక్క_ సురభివారినేనని (శ్రీ 
స్తానంవారు (పనచించారు. న్స్లు (స్రీపాతలు 
ధ3౦చుటను గూర్చి (పస్తాపిసూ నాటకర౦గం 

మోద చెల్లెలు భార్యగానూ - భార్య చెల్లెలు 

గానూ అన్నభర్తగానూ _ భరృ తండిగానూ 

వూరివోయి - భాలిక నంబంథధములు మరచి = 

పాతలో లీనమై నటించుటలో వారి (ప్రత్యేకత 

వారి కళ్ళావెదుపష్యము ,పశంననీయమని వా 
కొన్నారు. అపూర్వ నాటక విజ్ఞానం గలవారు 

కుటుంబ (పాలిపదిక కై 'డెబ్బది యీండ్లుగా కా 

జీవితం గడుపఫుతూన్న ఒక మహత్తర కళానంతతి 

"నేడు అంధనాటక క భలెపరిషత్తు _పాదుర్భవించిన 

తెనాలిలో నప్రతి న్వర్లోత్పవాలు జరపడం 

ముదావహమన్నారు. వీిమ్ముట ఆంధ నాటక 

కళ ద్రారక న్వర్షీయ వనారన గోవిందరావుగారి 
(తినర్హ చిత పటాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ న్ట్ర స్దానం 
వారు గోవిందరావుగారి _పతిభివ్యుత్పత్తు లనన్య 
సాధారణమైనవనీ ఆంధ నాటకరంగానికి వరి 

సేవ చిరస్మరణీయ మైనదనీ శీ) గోవిందరావుగారు 
అంధ నాటక కళాపరిషత్తును [_ష్మపథమంగా 
"తెనాలిలో నెలకొల్పి తెలుగు జూలికి ఒక మవా 
తత్తర కభానంస్థ దత్తంచేశారనీ (పస్తుతించారు. 

అధ్యషులు (శ్రీ పట్టాభి రామారావుగారు 

సురభి నాటకకళా సంఘంవారి డెబ్బదన వారి 

వోత్సవాలకు తాము అధ్యతుత వహించడం 
ఒక అపూర్వ గౌరవంగా భావిస్తున్నామన్నారు. 

పన్నెండు నంవత్సరాల బాల్యంలో గోవిందరావు 

గారి నాటకాలు తెము భమూచఛామనీ నాటి 

నాటకనృతులు శజేటి వరకూ తమహృదయంలో 
నిలిచి వున్నవనీ - సురభివారు (గ్రామసీమల్లో 
చేస్తూన్న క్భా కషి. అనన్య సాభారణ మెనదన్ 



'జెబ్బది యేండ్లుగా ఒకకఠళొనంన జీశంలో జీఏంచి 

యుండుట (వజల కళాతృప్ల కుదాహరణమనీ 

కాలంతో మూరుతూ అభికుచులననున౦ంంచి రంగ 
స్థలాన్ని నవరించుకుంటూ అవిచీ న్నంగా 

ముప్పదియారు శాఖలుగా సురభివారు బేశంలో 

కళాసేవ చేస్తూండడం శ్లాఘనీయ మన్నారు. 
ఎన్నో సమాజాలు తెలుగు జేథశ౦లో ఫుట్టి 
గిట్రినై. శాని జీవనదివలె సురభి నమాజూలు 

నిత్యనూతన మె విఠాజిల్లుచున్నవ్. నమాజు నిర 

వాణలో వారికి (ప్రత్యేకత కలదని యిందువల్ల 
వ్య కృషాతున్న దన్నారు. ఒశే పాత ముగ్గుకు 

నలుగురు పంచుకొని జంతుప్రదర్శనం లాగ నేటి 

నాటకాలు కిరాయిపదతిలో కళను ధ్వంనంచే 

స్తూన్నవి అట్టి పరిస్థితిలో నాటశకళ జీవించి 

యున్నదని వ్య క్కీకరించి కళను నిలబెడుతూన్నవి 
సురభి నమాజాలు అందుకు (శ్రీ మంతిగారు 
సురభి నసమాజూలను అభినందించారు. ఈ మహో 

త్పవాలలో పాల్గొనే అవకాశం కలీగించినందులకు 

సురఖి నాటకక ళె నంఘమునవాంరికి ధన్యవాదాలు 

వపప్పారు. తకమువాత సురభినాటకక ళా నంఘన ప్తతి 

స్వర్ణోత్సవ న౦చిక ఆవిష్కరించారు. సురభి వారి 

నంపూర్మ స_్తతివర్ష క ఇ”జీపితం చి తింపబటడిన 

యీ నంచికమయొః ,. ప ల్యేకతను _సశంసించారు. 
పిమ్మట నాట్య శా స్ర్రక _ర్తలు పండితులు (శ్రీ 

వోణంగి (శ్రీరామ అవ్చారావుగారికి సురఫీ నాటక 

శ;:” నంఘం నన్నానము గాపించినది. కార్య దర్శి 

నాగేశ్వర రావు గారు (పళంసా పష్మృత్రము నసమిర్చిం 

చిర. శీ శారదా విజయ నాట్యమండలి నిర్యా 

వాకులు శీ యన్. వ. పెబారావుగారు (శీఅప్పా 

రావుగారికీ కాన్చీగ శాలున కవ్చీ గారపించిరి. 

సంఘపతుమున నూటపదహోర్షు " నమర్చించిరి. 
తమువాత సురభి వృద్దనటులు (శీ వనారస వెంక 
టప్పయ్య గారికి సన్మానము జరిగినది. (శీ వెంక 
టప్పయ్యగారు పెద్రనటులు కాకవోయినను సురఖి 

నమాజములకు అఖండసేవ వేసినాకు. నాటక 

నమాజమునకు శకానలసిన పనులన్ని నమ్ముగముగా 

'తెలిటళనారు. నిజాయితీశముషడ్డరీ కలిగి నమోాజ 

(శ్రేయస్సుకు పాటుపడ్ల ఉ _త్తీమన్య క్రిగా శీ వెంక 

టప్పయ్యగారి గుణగణాలను నాగేశ్వరరావు: 

(వశంసించి నూతన వస్తాాలిచ్చి నన్నానించారు. 

మరల మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటలకు విదా 

మంతి పట్లాఖిరామావావుగారి అధఫతుతను నభ 

(పారంభ మైనది. శీ శివశం౦క రస్వామి ఆశీస్కులు 

పలికారు. (సిద్ధి భాష వేత్తలు ఆవుల గోపాల 
క్ఫప్టమూ ర్రిగారు, నాట్యక భ్ళాబహ్మా్థీ (లిఫురారి 

భొట్ల ఏరరాఘస్వామిగారు పాతూరు మధుసూ 

దనరావుగాకు, ఫులిపాటి వంక శేశ్వర్షుగా రూ 

నాటకరళను గూర్చి సుంభివారి కృవిని గూర్చి 

(సనంగించిక. మంతి నిట్టాభిరామా రావుగారు 

తము అంతో్యోపన్నానంలో ఉత్తమ నాటకాన్ని 
యితగ రాష్ట్రాబల్లో (పదర్శంచడానికి (ప్రభుత్యం 

సిర్తయించిన దసి కూచిపూడి బృందాన్ని (పస్తుతం 

పె రాష్ట్రాలలో _పదర్శనలిచ్చుటకు పంపనున్న 
దనివక్టాణీంచిరి. సుంభి వారికి ఆంధృపబటేశ్. నంగీత 

నాటక  ఎకడమిోలో స్తనం కల్పించినామని 

న్వగ్షీయ డి. వి. సుబ్చారావుగారిస్తానే నాట్యకళ 
ధురీణ ఎ. సాణేశ్యర రావుగారిని నభ్యులుగా 

నీ ఆర్. బి. 'రామకృప్వ రాజు గారి సూచనపె 
లల 0౦ా 

నియమించడం జరిగినదని వుంతిశారు చెప్పారు. 

మంతిగారి అధ్వర్యాన రాతి తొమ్మిదిగంటలకు 

కళ్ళా వియులు డాక్స్సృను ఉప్పల పూర్షయ్యచెాదరి 

గారి ప్కుతికలు చి! కృప్వ నరోజల భరతనాట్యం 

జరిగింది. నాగేశ్వర రావు బృందము వనంత సిన. 
నాటకం (పదర్శంచిరి. 

సాహితీ సమితి 

ఏ౧ వ లేదీ ఉదయం 8 గంటలకు సాహితీ 

నమితి సమా వేళశములు నాదస్వర పూరంక్షముగ 

వేదాశిస్సులతో అనేక పండిత కవి విద్యత్పరిషత్తు 
(ప్రారంభ మైనది. కార్యదర్శి నాగేశ్వర రావు తమ 
నంఘపతమున సాహీలీ నమితి నభ వర్యులను 
ఆవ్వోనించారు. నభాపతి శివశంక రస్వామి సమితి 

నభ్యులను పరిచయం వేశారు. నమితి కార్యదర్శి 

కని సానూాట్ నోరి నంసింహశా స్తీ గారు వసంత 



"రావు వెంకటళావు గారిని అధ్య పీఠ 
మలంకరించవలసినదిగా కోరారు. ఆంధ పభ 
నంపాదకులు నీలంరాజు వెంకట శేషయ్య గారు 

నమితి నమా వేఠమునకు [(పారంభోత్పవము 

గావించిరి. శేషయ్యగారు ఒకప్పుడు ఉత్తమ 
నటులు.నాట్యకళలో ఆరి తేరిన రచనలు (పకటించి 

'ఆంధుల అభిమానానికి పాతు_లెనవారు. చిర 

కాలంగా సురభినాటక నమాజూాలతో పరిచ 

యము గలవారు. వారి _(పారంభోపన్యాసంలో 

"నేటి సాహిత్యం పొరనడుటనుగూర్చి. యువ 

కుల కర్త వ్యాన్నిగూర్చి (పన౦గి౦ చారు. 

రనవ త్తర మైన రచనల వోనం కృపి. వెయ్యవల 

సిందిగా ఉద్బోధించారు. అధ్య్నశులు వసంత రావు, 
వెంకటరావుగారు ఎలక్త్రానిక్సుగురించి దీర్ణోపన్యా 
సంగావించిం. పెడిపాటి సుబ్బరామశా(త్ర్రిగారు 

చత్రప్మతమునుండి శేయములు ఛదిపిరి. వేదుల 
సత్యనారాయణ శాయీగారను కావ్యగాన మొనర్తి ఏరి* 

నోరి నరసింహశాయ్రిగారు పూజూవనము నాటిక 

వినివించిరి. (శ్రీమాన్ కోగంటి నీతారామాచా 

ర్వులుగాక అనూరము నంన్కృతనాటకము చది 

వరి. పెద్రిభాట్ల రామచం. దరావుగారు కావ్యగాన 

మొనర్చిరి. _తిపురారిభట్ల ఏరరాఘవసా్యమిగారు 
రఏీంద గీతావళి పఠించిరి. సంజీవ బేవ్ ఎస్ప రెంటో 
(పపంచ భాపల గురించి (పవచించిరి. మరల 

మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటలకు విద్వత్క-వ్ 

వర్యులు, ఉపనాాంసక్ర౦ఠీరవ, జములవుడక మాధవ 

రామశర్మగారి అధ్యశ్షతనుసమా వేశము' ప్రారంభ 
మైనది. శ్రీమతి పిండిప్రోలు వసంతకుమారి కాన్య 
పఠనము  గాపించింి, శర్శగారు 

అభిజ్తాన కాకుంతల సంన్క్బృత శావ్యమునుండి 

కొన్ని ఘట్టములు వినిపించిరి. పలువురు వ్యక్తులు, 

పండితులు, కవులు తమళవు రచనలు చదివిరి. 
నభెపతి శీ శివశంకరస్వామి సాహితీనమితి నమా 
'వేశమును గూర్చి పనంగించిరి. పండితులను 
సురభి నాటకకళా నంఘము చందన తాంబూల 

పస్త్రాదులచే ననా శనించినది. మల్లాది 'వేంకటకృష్ల 

రర ఎగారి అభినందనలతో సాహితీనమితి కార్య 

(క మము ముగిసినది. 

సు బహ లా 
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వీ. ప. పట్టాలరామావాస (విద్యాశావామాతుులు) గారికి సురిధి నాటక *కాసంఘ పక్షమున ఉట కు 

జ అ జాబ్యం అ బే బ్ ఫ్ నా, జ జీ బంలెశ్రనటల_తము షష. ధి (శీ ఆఅఎటి నా గళ్వీరిరాదు (కార్యదిర్శ్ర), 

ననన మనల లనోకానానాాలలం శ న నే సా 
మమమ లద. | సో 

సురభి నాటకకళలాన ప్తతి న్వర్జోత్సవమునపస ఆధ్యక్షతవహేంచ్చి ఆధ్యతోపన్యాసం గావించుచున్న 

శశ ఓ శశ గా టం ఖా శసాలలల? | ఎ వాలను శత ఇల్లా 

ఎల, గొ శీ యస్. బి, పి పటాభిరామారావు (ఫిద్యాశాభామాత్యులు) గారు 20-1-60 తెనాలి, 
లం క టు టు యు 



రచన తు ఉరీ 

డో 

శ్ణ 

ర్య 

మేన 

స్యెమ్సలోలేకా సా సక్ష్యా న్కు 

న స 

పై 
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(వక్క్థనున్నవారు (శ్రీ నూరి నరశింహళశాన్త్రిగారు. 
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ఆర 

లీ 6 క శు ద్యాలనాటిక 
రచన :ః. మిలాది వోంతోదికొవ లర 

గా 3/ ణి ఈ 

రి౦/౧ సలం వ్ ఆడియన్ను న ఈ థ్య ౦లో 

[గీన్ రూనే గంగస్థలం. 

ఎిపటయం “*- అఆ రాతి 9-30 నిముషాలకు 

కురుత్నెత నాటకం పాగంభి౦ం కావాలి. నెల 
దినాలుగా ఈ వ. నాటక ౦ (బహ్మాం 

డంగా _ ఎడ్వరమైజు చేసినందునల్ల _ జనంణో 
హాలు కిటకిట  ు. ““ఉబుల్ (టబుల్ 

కాంబినేవనుతో ముచ్చుకన మూడువందల 

ప లు పాడబడునుి అన్న వార్త తెలిసి 

చుట్టుపక [ల [(గామాలనుండి అశేష (పదా 

నీకం “బ్లాక్లో టిక్కట్టు కొనుక్కొని ఎనిమి 
దింటకే హా హోల్లో కు *చున్నాము-కనక్ ఈ నాటక౦ 

జరుగుతున్న ౦త'నపూ నేపథ్యంలో ఆడియన్చు 

ఈలలూ* గోలా అవంపులూ తిట్లూ అన్పష్టంగా 

పనివిసూనే వుండాలి. 
ఆవాలతో 

వె/త యః ఇద్దరు ప ఎలుూన అస్టనులు 

ఇద్లరు కర్ణులు ఇద్దరు ధరార్శజులు ? రోప్ (చాపది. 

అందరూ సాలంక రంగులు వేసుకొని బనీన్త తో 

గాడకట్టణో కొందరు చుట్టలూ-కొందరు వీడీలు 
కాలుస్తూ వుంటారు. దూరంగా వంగలి నకుల 

నహ బేవులకు గడ్డాలునీస్తూ వుంటాడు. (చౌపది 

స్థూల గాధి మొసోనిక్షి రంగుమూ శం పూసు 

హొని నలిగివోయిన ఉఊడారంగు జరీ నేతచీర 

కట్టుకొని (టంకుమోద కూ-వొని ఒక నక్త గువంక 

అశతో చూస్తూ వుంటుంది. ఆమెకు కాస్త 
దూర౦గా ఇద్దరు (డస్సు క్య్మురవాళ్లు ఆమెనంక 

అదేపనిగా చూస్తూవుంటారు. తెర లేస్తుంది. 

ఇ౦శకా హోర్మోనిష్టు-కంటాక్షర.-పో పోలీసు నూ 

ర్నింటు-_ _వోలు యాజమౌొాని-_ఆనుగుకు పోలీసులు 

ఆడియన్పులోంచి పదిము౦ది జన౦ _ నవముయాను 

కళూలంగా నచ్చిపో యేవాకు పాతలు. 

క కాల్ 10-80 చాటింది. 

అతన కృమ్టుడు:- సోదరా మూడనకృృష్ణా! 

మనఅన్న మొదటి క లమ్హుడు అశాలేదా ? 

నూూడెనకృష్ణుడు;- లేదు సోదరా లేదు. వానిక్తీ 
ర్యాతియే అనంతపుుములో నాటకము 
కలదు. అదియు కుమున్నె చమే. 

కా అమాట చెప్పవలనా? నునకు 

ర్వుముగ, 'తముకాక వారియొక నాటకము 

వచ్చినకదా | 

తి “నంక*ేుశకని 

గ్చుల న లా స్ట్టు సు 

వ న్ నాటకమె 

"లేకున దంచి కిరాయి డబ్బులన్ 

నరగున పొంది జీసితము 

చక్కగ బు మృ చునుంటివె వమొంతీయున్ 

వురియొక నాటక్రంబ నెడ్ 

మూాటయ లేక ధరి తిలోపలన్ | 

లీుుపఖి 

నూడవక అప:- అపఏియు సిజనము. యెటంకడువా*€ 
ఓ 

౮ 

మూడునందల పద్యముల్ మోచ మోయ 

వన్చుమోరులలో ఆఅసంన౦ద లగును 

బస అచ [| 

ఇన్నిపద్యంబు లొక కృష్ణు డెట్లు చదువు 

గాన పాత్రకు ముగ్గురు గలుటొప్పు! 



మరూడన కృష్ణ:- (వాచిమూచిి హో 

2 

“రెండవ కళ్చప్త్రవి- నిజము వచఛించితివి ! మొదటి 

కు ఎమ్హుడు రాకున్న నేనే ఆప్మాత ధరింపవల 

జీమో _ దురాత్ముడగు కంటాక్స ఏ నాకు 

కిరాయి యిచ్చునా-నం దేహమే _ వై వమా | 

ఇప్పుడేమి సేయుదును. సోదరా ఇప్పుడు 

"ఒమెంతమైయుండును (/ 

హో! ప) 

ఈ స్త నిలచిఫోయినటబే ! యిప్వుచేమని 

బదములువెప్పుదును ? ఇల్నీసి “గా పెదగాక. 

“ఆందనకంసూ + ఇపుడు ప ౦డ అన్నా ర0 క ఇపూ పదకొ౦డు 

దడాఉటియుండును, 

రెంవన కృప్త:- ఓయీ మూడవక్ళృష్తా! 
ణ ణ 

ఇప్పుడు పదిగంటలయినది. 

మోనవఫవున్ వాచిదాల్చీ నన్నిట్టుమోనగం దె 

పాచసేయుము కాల్వలో వాచినిఫు డె 

(పాతవడి నిల్చి పోయినవాచియన్న 

చచ్చిపోయిన మనిమీతో నమముగాె! 

పార వేయుమురా నవాచఛిని పాన ్వ్నేయుము. 

మూూపెన క్చృపు:- ర్పీరీసు రాజా) + ఏమని పల్కి 
| లం 

తి. నావాచి తప్పందునా ! నీవన్న పది 

యన వో జరిగినది ; నామాట కాదందువా 

సీఠిరంబు (దుంచెద. 

“శరపన కృషప్వ్ర:- ర్టీగ్ | హే. జు దుర్మతీ = 

| మ ్య 
దు”: 'బద్దవాచ్ననె ఆడు నన్ను, క్ సస. పాచ్చు 

కాయి పుచ్చుకొను న్్ న్న్న దూవ్క్శందువా ₹ 

సీకాయిువు మూడినది కాచుషొనుము. 

ర్పీఏసిచుడు శైవ చంచయని నే 

నొప్పారగా ఆఅడేనన్ 
జ (౧ 

నో చెనను నంగయింప కటులన్ 
ఖా 

(కూగ౦ంబుగా బబ్కె బే 

జ్ ఊత. ॥ 
తనా ఖడ్దము- మం చ్మ్యకమును (మం 

నైారంన నన అవవ 
ర్ం 

దింటుణా దురాళ్ళున్ "'వెనన్ 

పోరాటంబున నెన్గ డడ్డమగునో 

పోకార్వు నిన్ని ప్వుడే!! 

మూడన కృష్ణ;- ఓరీ_నీచ ఛండాల నొాభాటా] 

చచ్చితివింక హపరాడుమిదె 

నరగ్ధజగంబు నుతింప నిన్నిటన్ 

(గచ్చరచ 0ఫువాడ, నస్. 

"కారులు వేలకుయుదవాందు నిన్ 
ల! 

జిచ్చర పీద్దునో లె మది 

ల! మునీకువీడు ఆ 

లచ్చిమగండు వచ్చినను 

లత్ర్యముసయకి నిన్ను చంపడే। 

వముదరియు నోయగసగమా'ఫసమా కాగుగావినుము, 

నిన్నును ను నీదు బంధువుల 

సఏపగు ము౦వను దడానితండీని౯ 

_గన్నన తన్న కు న్న్న ను 

గాడిద యంచు జగంబు పిల్వదే 

నన్నుతె క వ్మూనంశకుల 

సనంభవు లల్లము నన్ను తిటే 

సిన్ని డె సంవాడించి కకఠు 

శించెద భూమిళగంబు తీర్చెదన్,. 

5 _ ములువా = సలువా! ఇచే 

నాఫఫోర భయంక ౫ ఎహళ్ళపతిణ్ఞై వినుము. 

అదె కం; (టాక్ష వచ్చి, స్స్ ద్వితియ క 

షా! నదునదంచు నా 

న నాలి వెన నం 

(పారింప _పార్థింప క 

ముదమాగన్ మన వేత్తి పళ్లు నో 

మోరంచు బిట్లాన్వ సీ 
కదనంబందున నిన్ను గూల్తు నిదెనా 

గాంజీప చక౦బునన్ | 

(అని ఒక్కలగుద్దు వేయును) 



మూడవ కృప్తువ- వశ |! చచ్చితి ! చ్ చ్చి తి 

(ఇదంతాచూస్తున్న (కాపది. చప్పట్లు చమస్తూ 
మెటి. 

అనండంతో) 

ఇంతవనకు నాటకం 

ఈ థొ తనాటకం 

పాన్టీస సు య | షం హన. కాగ 

న్నా యం౦ండీ.అనలు ఉగ్య్యోగవిజ యూల్లో ప పద్యా 

లా వున్నాయ్. 

(జాపది;- ఛేమ్ ! ఛమ్. | 

వదాలాళాగుంది. వవాండీ 

కొరత న కప్యైవి- వడినాలన్ | గుక్క_తిబ్బకుండా 

పదా్న్నాలు చదవడం ఆఅఆఎఎవా(6ాయి క్క ముక్క. 

లై వి 
రూూడా మాటరావషంలెజు., ఆ అంచ పద్యం 

ఈ అంశ సఫా బద్యంతా 

తట అబే వవే 

ఏక్షన్ దచాన౦ 

వచ్చేస్తుంది. స్ట్” స్రష్టా మా చాప 

"లేకు ద | 

(పడివోయిన గు మూచనక్కృష్తుని మూ దెపడ్సి 

పో సోదరా మూడను కస్త 

అక టా యెచ్చ"**ను౦డి నచిచావివె ఆ 
పు 

ఇను బ్ర ఇతె 

వట! 0 తిం టె లంలో 

సక పద్యం? ను పాదడకుండగ నె త 

య్యా ఫోయటబే, యిం 

టకవుం వొక్క వ క లస్సిసాలామును నా 

డ౦గల్లు శుట్ల గప దా 

బక్ కక్ళృష్ముం డషెటు “'రాకపోయ త 

[్్ యిట్తులన బి చ్చి న. 

రో ణ్ 

ముకియు నవఫరింపుము. 

"పయనై తివి వూరర్తిగా "వేషమేసి 

పుచ్చుకో న వెటిని రీరాయి ఫూ రిగాను 

ఇంగలో నె ఇవాన్తు పఖిం చెనొక్కెా 

కదు కవినుచెనసయటి యా క౦0జభనుడు!! 
యూ రి 

'దాఐది:.. యంత 

బాగున్న్నాయిండ. 

స్త నె న్ 

అబ్బ! ఈ పద్యాలును అదా టిః గా 6. 

'రెండవకృస్ల:- (లేచి [(వేయనీ! (చాపదీ! 

ాపదిః- ఇేమిటండి! _కృన్లుడు (దౌపదిని 
(వేయనీ నవచ్చునా* 

రెండవకృృవ్వ:- ఇది 'చెరలోకురునుు తమే. ఇచ్చట 

వానినరునలు లేవు. 

(జాపద్వి- ఓహార!. అలా లేనే (వా గేశ్వరీ 
అనిషహాడా వీలన౦ండది. 

“రతన క్చప్తే: - దాసి మి ఇప్పుడు మైమెంతెయెై 
యా 

తత | నీవు చెప్పగలవా ? 

(కాపది;_. చెప్తే మాకు కు కోపంనస్తుం దేవో 

నాలుగు పద్యాలు చదిసి నన్నుకు +డజాతంచతే ? 

"రెండవ క్టప్ణైవ- భియములేదు పెప్పుము. 

(ాపది;- ఇంకా వొంగలబండి రా లేదుకదండీ, 

రఆంపెవ ర్ ఆహో! ఏమి న. సాక 

బండి నాటకము పూ ర్మియగునరకు 'రాకుండు 

గాన్ట్ర, 

[ాపదషునె మో శేవుండి? 

“లి క్చప్వ్రవి- అట్లయిన వినుముః 
ఓ 

సొాటకమైనతోడన జ 
నంబులచేేతికి చిక్క కుండ నే 

వీటికి పోదని" యచట 

వఏష్టవిమానఫపు మోత తప్పునే 
కోటలో పాగ చేసినటు 

గొప్పగ త 

మ జ 

నంబులు మూచిన న తన్నకుందుే ॥ 

ప్ర్రకొనంగ గల్టుదున్ 

నాటక మెన్ ) 
వూ 

స అబ్బ! ఏమిటండీ ఇంతవుంచి వద్యాలు 

పద్యం 'యుంత చఛాసుందండి. 

నేతగా కృస్తం- నా్నాపాణం తీస్తునన్నెన్ -పద్యాలు 

స స ఎ 6ఊి 'ఉర్యోగవిజయాల ధర్మమా 
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అని ఇంట్లోకఫూడా మాటలకు బదులు 

పదాలూ పాటలే వచ్చేస్తున్నాయి. వ. 

భోజనంచేసూ మూ ఆపడతో పరాగా' “చారు 

వడ్డింపరా వెయో చ అన్నాను. 

అమట్టున గరిటకాసా పడేసి గదిలో అద్దం 

ముందు సించొని తనమొహ:౨ చందుడులా 

వుందో లేడో వూసుకుంటూ నిలబడింది. 

(తంలో గోల, ఈలలు, చప్పట్లు, తిట్లు) 

క౦ంటాక్ర క్రరు;- (పగుగు న (ప వేశిం ౦చి) అర ! ఇంకా 

యిలా మన ప న్నెండయింది. ఇంకా 
విగ్గులు పెట్టుకోలేదు - పూసలు కట్టుకోలేదు. 
(డస్సు వేసుకో లే దు-హాలుదరూ స్పే జనం కీట 

న తొదరగా కానినం౦డి. 

విజడేం ఇలా పడివోయాడు 9 అజాగేడా! ఆ 

అనుకుంటూ నేఉన్న్నాను. సొటకమయేదాళా 

'తాగద్రని బతిమాలాను. అంతాయింతే _ 

తాగుహోతులు. ఏళ్ళను పెట్టుకోకవో లె నాకు 

డబ్బురాదు. నేను పీలవకవో చే ఏళ్ళకి దినం 
గడన్దు. ఫొడవలికీ సిగ్తు లేదు- గోంగూరక్షీ 

సిస్పలేదు. మంతొందరగా ,పార్థన కానివ్వండి. 

(చాపది:- వమూబేవుందండి. మూ కిరాయి మూ 

కరిసే పది నిముసాల్లో తయారైవోతాం, 

క౦టాక్షర్ : : వంటీ కిరాయీూ! కిరాయిన్వక 

వాదివోతానా" ముందు తెర లేచేటట్టు 

మూడ౦డి. 

(చెపది:- అబేం లాభ౧ంచేదు. ముందు కిరాయి 

లరవాత వేషూలూ- పర్యాబహ్మ- "బెరా. 

కంటాక్షర్ :- సీపీ! కొంచమైనా మొగ 

వమూటం లేకుండా మాట్లాడుతున్నా వే! 

థొ త్తదానివికదా నీకు పబ్చిసిటీ యిచ్చి పెద్ద 

సేజీవక్టర్ని చెయ్యాలని బుక్ వేసినందుకా- 
లు శ్రి 

ఎపూకోో  అప్పుడప్పుడుతప్ప్ప మిాకి రా 

యెగ్గాట్టానా! 

(చొపది;- 

అటు 

ఆ కళ్ళనాడే దర్శనం. 

కంటాక్టర్ ;- నర! నీనంగతి నేను చూస్తాలే 

వమయ్య్య! మొదటిధర్నరాజూ! ఏం మూల 
కూ-వొని మూలుగుతున్నావ్ 1! చుక్క పడ 

"లేదనేనా? 

ఒకటన ఫర్మవ- (వదో సంభ్హచేయును). 

అబ్బే! పటు పరా_బమ్మా వాదేనరిక్షి 

గల్లాపక్షైతో సపరారీఅయి - మళ్లా 

క ౦టాక్టర్ :_ ఏం. మాట్లాడవా! 

(చాపది;:.  ఆయనగూాండు పోతుందట-వచ్చిం 

దగ్గంనుంచి గొంతు బిగంచుళఖొని నమూచు 

న్నారు. అందతవంతూ నేను మాటాడు 

తునల్ననుగా 

క౦ంటటాక్ట్వ్ ;- నువెంవకు మాటాడ్రానికి. అనలు 

నీవపపుల యీంట $ (చాపది. ఆవేపషుం నేనే 

"వేసాను. సువ్వు నె య్యవద్దు-యింక కిరాయి 

గుం౦0చి మాట్టాడకు. 

[కాపదిషు అదెట్లా- పేపర్లో వోష్టర్థల్లో “గానకల్లో 

లిని కసకివల్లి” 'జాపది అని వేశారుగా నేనే 

క ౦టాకర్ :- అమాటళణొ స్తే, ఈరా,తి ఆ వీవం౦ 

తీసేశాను. (చాపది లేకుండానే నాటకం, 

ఎవడుపోయినా ఫర్వాలేదు. నకులనహా టే 
వలో కుముశ్నాతం నాటకంఆడేన్తాను చూసో 

నానంగతి. నేయి క ఖహ్తుబూ-మిా రూపాండిం 

నాకు భయంలేదు. 

"రెండన కృష్ణ:- హో! కంృటాక్టృరా - హతోస్మి 
వాతోసి సె. 

(పాదాల ప్రై పడి 



ఓ కంటటాక్షరుబేవ! నీసుతుల మ 
మ్మోమంగటే; నీ కృపన్ 

లోకంబందున సాటిమానవులలో 

లోపంబు లేకుండగా 

ఏ కన్రోజులు ఫుచ్చుచుంటిమిఫు డు 
రం 1న్నీవు వర్టించువో 

మాకున్ దిశ్ళేవరయ్య సీవెగతి సు 

మ. యువ) మాభత్యముల్, 

కంటటాక్ట్రృరు:- ఇసాను. నాటకవముయాక మికిరా 

యిలు అణాపెనలొా యిచ్చేస్తాను. చెప్పి 

నట్టువిసి (వార్ధన కాసిన్వండి. 

(మూడవ కృష్ణుడు దిగ్గున లేచి) 

మూడవ కృమ్లుడు:- ఓరీ[ సీచవాఇభాటా ! 

దుర౦త దప్తా గ్నె కా ఇప్పుడెందుపో యెదనవురా! 

ధరిణిన్[ దోసిజినంచు పొంగకుర నీ 
ల వీర్చుంగ వి మి 

డరయన్ 'చేచె్ససటంచు న చం 

డాలాధమా | వూడు ము 

లన్, గుదద (న చ్చెదన్ వురియు నా 

దోర్షండ దర్చోద్దతిన్ 
బొరిగౌం౦దున్ "వెసకాచు ఫొబిది 

అంభోరాళిలో డాగినన్ | 

(కంటాక్ట్సృరును పట్టి చావగొబ్టును 

కంటాక్షక :- అ౭! నన్ను ఫొడతాడేంటి! అనలీ 

పదం౦ యెందులోదిః ఒెజేజయ్-_ తాగినోడివి 

'తాగినట్టుండక  యుంటీ యెదనపని? నన్ను 

ఫొ డతావెందుక+*? 

మూడవ కృృ;- (జేరంపారదూచి నీవా నీవైన 
-నేమిలే. 

వరనన్ జంపెద చూడు మందరిని మూ 

_పెకంబు పూకు. క్స్ 

తరమా తప్పుళొనంగ మూ నటుల ముం 

దా నీ పతాపం బికన్, 

దిగా 

(కర్మటాక్ట్రరు వీవుపై గభీగుభీ గుద్దుచుండ గా 
పోలీసు సూపర్నెంటు పరుగునవచ్చి) 

సూపరండెంటు;- వంక్ ఆగు. "తెరలో యీమిటీ 

యుదం. వొదులు. వార్మ్రాందు కలా దావ 

గొడావ్? వొదులు (విడిపించి) వంజంగింది? 

వెపు వీడ్రు? 

మూడన కళ్చప్త్రవ- దేవా! అవథధరింఫుడు. 

వీడు కంటాక్షరనువాడు వెరవులేక 
ర 

డారికొక్క_రి మమ్మైల్త నూడ్చి తెచ్చి 
అ 

నాటకము నాడ జేసి యేునాడుకూడ 

పూర్తిగ కిరాయి యొనగని ఫూలితండు! 

సూపరెండం[ు;. పదాంలూ పాటలూ ఇక్క.డ 

"కాదు స్రేజీమోద, త్వరగా నాటకం (పారం 

భించండ్, 

మూడవ క్పప్త్రవి- (పారంభించుటయు మూానుటయు 

ఈ క ౦టాక్ట్రరు చేతిలో నున్నది. ఎట్టం 

దురా! 

మౌ కిరాయిసి మాకిచ్చి మంచిదచారి 

పోయినన్ లేచు చెర, అటపొలుపుగాంచు 
కాక యూయడయీని మో కాన్ స్ట బుల్చు 

పదుగురైనను వీని గావాడ లేము. 

ఎట్టును వీని బంఘత్నయనును కులనాశ 

నును తప్పుదు. నన్యము గా మా ఫెాగములు 

మూక పంచియిమ్మనుము మరియునో సూప 

ర్నంటా చాగసుగా వినుము, 

సూపరిండెంటు;_. వటప్. ముందు హారం పాడి 

క్ు 2 ఆతా "లేదా? 

(చౌపది;- వమండీ ఆడదాన్ని, ఒక్కమాట అడు 

గతా చెప్పండి-మీోానమ జీతంపుచ్చుకోకుంజా 
టన ఓ 

ఉదోోగం చేస్తున్నారా! 

సూపరిండెంటు:- ఇదెవరీ వుమన్ నట్టి చేచీకోరు 

మనిషీలాగుం బే? 
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"లెండవ కృష;- మా _జాపదిలెండి - వటి చీేచీ నూప;- మరిచ్చేంప్. 
ళ్ ణు 

వోరు. 

నూపగెంజెంటు:- నువ్వెనరు గ 

“"ఇెండవ క్రపు:- "నేను రెంప్రో కృషుడను. 
లం య! 

నసూపనెంజెంటు;. ఏకో? 

"రెంపనకృృమ్షుడు:- విశ మూడవ క షుడు, 
లం స్ట లం 

మొదతి క ఎమడు రాళ₹య. 
ళం 

సూప ౦డెంటు.. నువ్వేవుంటావు / 
ఆ ఇద ఒన్ ల క్ నగ న 

ఆ౦దస వ. అ ధృత రాష్ట్రా ష్ వధాన 

దిష్తువ వె ఆలీంప్రువు. 

మా శెడ్వాన్చు నొనంగలే దితదడు థ 

రఇం౦ంబెంచి బన్ వార్చి క్షం 

"మే కారం నన భరించి యెటులో 

యీ'ెంచినా మట్టివో 

మోకు౯ా ఖర్మ మ “డబ్బుతీసుళొన కే 

మా రాడుడీ నాటకం 

బీకస్టాత్మునితో 'డనేమి టనుచున్ 
హీనంబుగా బల్కు-టల్ 

వమురియు 

"వేలకు వేలు వచ్చినను 

"పేవమురు పాదముల౦దు (వాలీనన్' 

"పేలదు కాణిగూడ నటు 

వివముట నాటక మయ్యె నేని, మూ 

పాలి యముండు ఏీశు ఒక 

పటున డబ్బు నిడండు వీనిపె 
లి, య 

జాలి నఫాూ౦చి మా నటుల జం 

ఫుట ధర్మమె సూపరెంట్నొపభా | 

సూప;- ఏమయ్యా క ౦టాక్టర్ . వాళ్ళ కిరాయి 

వాళ్ళ కియ్యక వో లే నాటక ౦ యట్లా 

జరుగుతుంది? 

క౦టారక్టర్ ;- "నే నియ్యనన్నానా! 

కంటా: మాకు కొన్ని తగువు లున్నాయి. 

తరవాత అణాపెనలో యిచ్చేసాను. 

సూప;_ ఏళైదు. ముందిచ్చేయ్. లేకపోతే 

స్టేవన్కి నడు, 

కంటా; ఈ య్క్సర్తకి విఛాంనం  బేదండి. 

(ప్రజల్లో వీళ్ళని పెకి తెచ్చింది కం్టటాక్ట్ర స్రీ 
కదండి. 

సూపఎ*. షటప్. ఆ గోల ఏిను. ముందు వాళ్ళ 

కిరాయి యిన్హ్య- 

క ౦టటా:- అసలు మొదుము౦డాకొడుకు ఆ 

మొదటి కృషుడు రాలేదండి. 
రితి 

సూప. ఎందుకు రాలేవు? 

క౦0టటా:- తాని యే రెలుపేననో పడుక్కు 
యు (+) 

న్న. 

"రెండవ కృ:- వడ్చినావులే. 

పీలునకుండ నె "పేపర్లూ పేరువేసి 

పోష్టరుల నింపి గోడల పొందుపరచి 

డబ్బు దొచతలంచు కంటటాక్స్ష రెఫుడు 

నటుల నిందించుచు౦డు నిన్నాడ నేల! 

కంటాక్ట్రరు:- ఛీ ఛీ! నోమ్మయ్. ఇచ్చిన 
యెడ్యాాన్ను కాజేసి నాకొప్పుకున్న "లేద్ శే 

మరో కంటటాక్త పుతోో నువ్వు మరోవూళ్ళో 

నాటకాలాడలేడా' 

నూపనెంజెంటు;. వయ్! ముందు నాటకం 

మొదలుపెట్టండి - నాకు కోపం వస్తూంది. 
ముందు వేపాళేసుళొండి కిరాయి నే నిప్పి 

సాను. 
(కాపది;- ఆమాట మారం ఇహనేం? రడీ, 

(ఆందరూ (డ్రస్సులు వేసుకుంటూ వుంటార్సు 



' 

నసూప;- ఏమయ్యా కంటారక్టర్ స్ు డబ్బు 

రా లేదా? 

కరటా;- వఏమొచ్చిందండి. మొదటి క్చమ్ణుడు 

మూతొందలు-చెంవోవాడు  గెండొందలు_ 

మూకోవాడు నూటయా ఖె స న 

మురికీ నాలు్శగొందలు_ (చొపది ఫిఫ్ల-ధర్న 

న. "చెరె నల్మభె _నకుల సనహాచ్స్రేలు "ఆం 

'డై కులు - పోలు నాలుగొందలు _ పబ్వ సిటీ 

సాలపేస్ 

నందలు వస్తే ఒకవంద తగపలుంది కాని ఈ 

హాలు వెయ్యికం కు యెక్కు_! పట్పటే. 

.. పాపం చాలా నష్టానికి నాటకం ఆడి 

అవోరపళు "మొ త్తం ఆయి "పే 

ప సన్నమాట. 

షం పళి సార్. కళ. న'"టకకళ. 

సూప;- ఏక్ట రంతా వచ్చిన క్షైనా$ 

క0,టటా;- ఎక్ (డొ వ్య్చారండి. “మొదథటఉిి కువ్దుడు 

రాశేదు, గంవో అనను డా 

నాలుగో ధర్మరాజు నోసించా. 

కరుడు కటాఫ్. 
ర 

నూప;. వక్తర్లు రాకపోతే ఆడియన్సు 

కుంటారా"% 

స్స రట్టు. 

౭౦తో 

ళా 

కంటా;:- అందుకే ఆలన్యంగా ఆట (పారం 
“నీ 

విసుగెత్తి ఉన్న వాళ్ళతోనే 
డమని వాళ్ళంతట వొ ఖ్శే అంటారు! 

భిస్తున్నాం ఫ్ర 

సూప;- నీ నంగజేమోా పాగా వేడు. 

కంటా;- ఎలా వాగుంటు౦దిసార్. వేషానికి 

ముగ్గుర్నీ నలుగుర్నీ "తెస్తున్నాంగనక ఒక 

రిద్దరు రాకపోయినా నాటకం జరుగుతూంది. 

అనలు వేషానికి ఒక -ల్షై పెట్టుకున్నప్పుడు 

ఎన్ని నాటకాలు అపుకొనేవాళ్ళండి 0 ఈ 

కిరాయివాళ్ళలో 'తాగనివాడు లేడండి. 

సూప;- అనటు నువ్వు (_ఆెక్కు.౦ండా మాట్లాడు 

తున్నావా నాటకం రసాభాన అవుతుందని 

వూగుకున్నాను. లేకపోతే ఆ ఆడమనిపితో 
సహోాఅందర్నీ (పోబిషన్న్ కింద బుక చేసేవాశ్రి 

కంటాా:- చిత్తం. తుమింఛచాలి. 

నూప:- మరోనంగతి చెపు. కుర్చీ- జంచీ 

టిక్కట్టు శ్రాక్లో పది దికీ పది యహేనుకీ 

వ నం. 

కంటా;- ఆ నంగతి | పేపర్లో యీభానుకదండీ, 

“స్తలం నిండిన వెనుక ౭ేట్లు హా 
బడును” అని. 

చ్చింప 

ఇది కాదురా! అనలు కిరాయి నాట 

లు పభుత్యం బేస్ -చెళయ్య్యూలి. 

కాసి వమునచేఫంలో నాటకకళ బాగు 

పడదురా | 

జ 
సూప$ 

క జప వాడు 

కంరటా;:- అలాచేస్తే అనలు నాటకాలే వుండ 

వండి. ఉన్నా పద్యాల నాటకాలు వురీ 

వుండవు. ఇంకెంత లెండి అన్ని నాటకాలూ 

వోయి. ఒక్క కరు వ్నెతం మిగిలింది. అది 

రూడా వోతే. పాటలూ పదాాలూ శేకుండా 

సారెగదిలో దంపతుల్లాగ, మాటా మంతీ 

"లేకుండా నప్పుడూ 

వుండదండి, 

ప్రేజనాటకాలు నడీ 

(ఇద్రరు క అములు-చౌవది-భ ర ఎ రోజులూ నటులు 

వేషాలు వేసుకొని _పవేశం) 

"రెండవ కృష్ణ:- ఆర్యా! అవధరింపుము. 

మాకు కిరాయొన౦గిన [క 

మంబుగ నాటక మాడువార మ 

ట్రీక, మదం౦ంబునన్ సటుల 

పీ-నతీ జూచిన చకధారబే 



వీకలుగోతు, నాటకము 

"వయతలండువొ మూ కిరాయి నూ 

రీకపలంబు జూఫుదువొ 

యేర్చడ చెప్పుము కర వేశ్వరా! 

సూప;- 3 యటాక్టర్ -ఇచ్చేయ్ వాళ్ళ కిరాయ్. 

కంటా;ః- నే, ఇప్పుచేనస్తా-పార్థన కానివ్వండి 

యిచ్చేస్తా. .. 

1 

"రెండన కృ:- (వాని నడ్తి ఎచటికి పోయెదనవురా | 

గల్లా పె క్రైను పంపి వేసితివి మూ 

క ళ్ళల్లా కారం౦ంబొగిన్ 

జలం దప్పుకొనంగ నీ కరణి కా 

ల్జాడింప నూహాంతువే 

అల్లాటప్పలుగాము ఆంధనటు ల 

త్య్యు గావహావవోణిన్ 

బల్లార్పంగల వామ తిప్పుకొన 

భాన్యంబాని దుళ్ళాననా | 

క౦టటా;- నిలు, వొదులు చాళ్లై మహాచదివావ్ 

షం 'సెజీవిూద చదవలేవు గాని-.వొదులు- 

న్కు కిరాయొద్దా! 

సూపః-_ క ౦ టటాక్ష్రగ్ని వొదల౦డి. 

 షంటి, 

ట్వీశ్తీ కాన్ స్ట బుల్ ౩ (నచ్చి సెటూ్య సబ్ చేసి సాద్. 

సూప; ఈ క౦, జాక్స రుతో త దగ్గ వుండి 

లీసుకు రా. 

ఏయ్ ఫొర్జీ 

అట్టి 

ఉ4ఓకాన్;. అలాగే సార్. పదనయ్యా. 

(కం్టటాక్ట్యరు 44 కాన్స్టబుల్ నిష్క్రమణ) 

నూప:. మూ ఏకరు _ కంటా ర్సర్ని కొంచెం 
9) గం) ల 

రాడా నమ్మశే | 

మూడవ క్బం_ నమ్మము-నమ్మాజాలము | వవు౦ 

దురా! 

మమొెకింతయు నమ్ను డా మానవృండు 

గాన, నవా్యనిపై నమ్మకంబు లేకు 

మాకు, ఇన్వుర మొక చోట నేకమైన 
జనముగు మోన౦బు వే?క్షకజనుల కెపుడు. 

ఇప్పుడుచూఖాకగా _ వాడు కీరా యిన్వడు 

మేంతెరె త్తం. 

సూపః;-_ కిరాయి వాడిచేత "రేపెనా యివ్పిసాను. 

నాటకం అడితీరాల్సిం చే. 

(వోలు యజమాని రగా మ్, 

రంగన్యామి:- సార్ -నాక్ _ అడియన్సు ఫర్ని చర్ 

ధ్వనంచేస్తున్నారు సార్. ఇంకా తెరయెత్తక 

వోలే, వనిపో కుర్చీ జంచీ పట్టుకువో తా 

రండి. మొన్న నే మూడు వేలిచ్చి చేయిం 
వాను. నరిజొత్త ఫర్ని చరండి, తొందరగా 

నాటక్ష౦ బిగిన్ చెయ్యండి. 

"రెండవ కృ: విన్ చేయుటయు చేయరుండుటయు 

ఆ క౦టాక్ష స్త్ర చేతిలోనున్నది, 
లు 

రంగస్వామి: క౦టా క్ర ౭౦ జీస్తాడండి తొమ్మిది 

న్నరికి న స”*టకం ప్రారంభిస్తామని, పన్నెండు 

స్నరయింది. "తేవకళూడా మారిపోయింది 

జ్రంకా (వాంంభించకపోతే అడియన్సు ఊక 

రుంటారా 

"రండవక్ళ:- (కోపము నో ముందునిలి ది 

శీయీ! ఉఊకకొనక చేయున బేమి% 

అంత బింకంబు గలవాడ వెతివేని 

యిము_రా! మూ కిరాయిని యిషప్వు-డైన 

లేకయు౦ండిన బెరలోకి రాకు మింక 

వొము న కంటాక్టృరు నె పట్టుషొము -వామ్ము! 

ఇంక ఆడియన్చందువా! వారితో మూకు 

పనిలేదు. 



వన్బుమోరని యాక్చు జార్భాగ్యులెన 

అడియన్సును ఏక్ట్ రమైన మాకు 

చెప్పీ భ యపెట్టజూరు వే వనటి నీవు 
వారి నత్తువ కెలియనివారమొక్కొ.? 

(ఆడియన్ను 'పదిమంది కోపంతో (ప వేశించి) 

ఒకటనవాడు;.-. వంఠరా! విక్సర్లు నాటక ౦ 

మొదలుపడతారా లేదా? 

'రెందనక్భ:- ఎవరు మోము? 

'రెండవవాడు:ః- ఎవరా! బ్లేకులో టిక్కట్ట్లుకొని 

నాటక 0౦0 ఇవచదూడానికి 

ఆడియన్సుం. స 

వచ్చిన వాళ్ళిం- 

“రెండన కప్వ;- హో! సోదరా! చచ్చితిమి. 
గా. న 

ఆడియన్సు;- నాటకం _పారంభిన్తారా! తన్న 

సూప: దాకర్తన్యం సదు_- మోూమ మూ నలాలో 
గ్వ్యా (౯ థు మిని, 

కూ.వొోండి. 

ఆడియన్సులో కడు; ఎంతసేపండి కూంొని 

కూ-వోని అసు? క. నధవద్ి, పెళ్ళి 

వీటలమూా వరాడా యిం "సఫు సూ-వో లేము. 

మరొకణశు;,_ త్ 'మ్మదిన్నరకి (పారం్గిస్తామని 

'పేసర్లో రాశారు. ఒంటిగంటయింది. ఇంకెంత 

సెప్పు? 

సూప;- అనలుతప్పు క౦టటాక్స గరుది. ఏళ్ళకింత 

నఎకఘూా కిరాయిన్య లేదు. 

ఆడి;- అబద్ధం- మొదకే ఇచ్చేశారండీ. ఇప్పుడే 

మాతోచెప్పాదు. ఈ కిరాయాక్ట ర్లంతా 

దగా- వోూనం౦, 

"రెండవ కవిం అమ్యలారా; త.మింపుడు, మాకా 

దురాత్ము డైన క౦ంటాక్షరు శిరాయి యివ్వ 
అనాక్ వా లు 

లద, అంప పూత వారలా నాము. 

ఆడి;. మా కదంతా జెలీదు. ముందు నాటకం 

(వారంభిసారా! తన ష్నమన్నా రా! 

రెండన-.కృ:- హో హతవిథి! యెంత గతి తెచ్చి 
'పెట్టితివిరా! 

హృదయమా! నాటకము లింకనేని విడిచి 

వీథులన్ బచ్చమె త్తి జీవింపరాదె 

ఈ యడు కిరాయి కం౦టాక్ష ే గినాడు 

చిక్కి. తిమి వేము ఏరల చేచులంతు॥ 

సోదరనటులారా ! మనము రహస్యాలోచనము 

గాఏంతము లోనికి 

పోవుదురు ) 

రి౦డు _ ( నటుల౦దమ 

ఆడియన్నులో ఒకడు;- వవమిండిసార్ | పదివేలు 

బుకింగ్ అయింది పేళ్ళకి కిరాయిఇవ్వ లేదంళేు 

గు షం. చు న 11 

సూప: ఇనాన ననీ _ డబ్బు "లేవడానికి 

ఇ౦కారా లేవు. 

వలదాం 

(44 వాన్ స్టబుల్ (ప్రవేశం) 
హీ శాస సరూప: కంటాక్స ర్రేడ్తీ 

శాన న్ స్తేబుల్ :- గాడిదపొడుకు -_ఇదిగో వసానని 

న్ కళ్ళ పరటదార్న వారివో యాడం౦డీ. 

సూప;-_ బుకింగులో ఎవరూ లేరా? 

కాన్;- విట్రకూడా "లేదండి. 

సూప;- ఏమయ్యా! పహోాలూ, 4946, 

రంగ; నార్. 

నూప;:- వమయాడు కంటాక్షరు! 

రంగన్వామి;- సాకేం ెలుసునండి. నాకూ 

పోలు కిరా యినంబేదండి. బంగారంలాటి 

పిక్చరు మధ్య నిలి పె పేసి పళ ఛీ హోలిచ్భ్చానం౦డి. 

అఆడియన్ను;- ముందు నాటకం కానిన్యండిసార్ . 

క౦ంటటాక్షరు పారివాయ్యాడు. వక రుకరూడా 
౬ వుగా 

ఉడాయిస్తాేేమో దూడండి. 



సూప;- ఫార్టీఫ 5. మన జవాన్లు ఎందరున్నా 

రిక్క_డ. 

44 నాన్ సే,_ ఉన్నా గండి. పదివుంది. 
రా 

సూప;- అందర్నీ లానీలు పట్టుకొని రమ్మను. 

(సిజిల్ ర్రీసి కొడతాడు) ఏక్షర్లు 

"జఒడ'తె 

జ్తీగ "కాన్ *. 

వారిపోకుండా గేటు దగ్గిర కాపలా 

నండి. 

నూప*, వెళఘు?,. నటుగురి తాతతో తీసుకురా. 
భి న. 

44 కాని: చి త్తం, (న్మిష్కుమణ) 

సు పు ఏయ్. ఏక్తర్లూ. 
టి (లు 

(అందరూ 

వచ్చుచున్నాము. సనచ్చుచున్నాము. 

(వేపాలు విప్వాకుంటూ (ప వేశం) 

సూప;- అరె] -వేపూలు తీశేఛాేం? 

మూవనకృ;- అం జేనండి. 

సూవ;-_ నాటకం [రత సాతా లతా! 

పోడివ కృ;- గురువాజ్ఞ లేదండి. 
ణా 

నూప:_ ఎన డా గురువు? 

మూడవ ర్చ;- కిరాయి. 

సూస;._ మంచిగా తె౭త్తుతారా |! లాఠీ భారి 

మూడవ రవ 

మమ్ముల జంవీనన్ నరియ 

వాకు కిరాయి నొనంగకుండ చా 

నమ్మ! తెర్వెబోము గును 

న్నాను తప్పగబోము మాదు ర 

_కృమ్మును ధారపోసె 

గాక య. విడుకొందునే 

నమ్మక మున్న డబ్బొనసగి 

నాటకమున్ దిలకింపు 'డెల్బరుస్, 

(నలుగుకు జవాన్లు లాకీలణతో (ప వేశం) 

ఆడి,- వీళ్లే భెందుకండీ _. మాకళొదలండి యాక్ట్రర్హ 

యీఫులు యిమానం౦ మోత మోగినస్తాం. 

నసూప:- సద్గుష్యపభ సుత్వ మే ఆ పని చెస్తుంది. మూము 

తగ్గండి. కాన్ స్ట న! డీ సర్ లా సధ్సార్జి 

ఎనర్ని ఆ యేళ్ళ రని "మొదట ఇండుదెబ్బలు. 

ఏవఏ౦రా వక్షరూ. _పార్తన వొఉితెరా లారీ 

దారి చేయించ చమన్నానరా. 
గో 

మూడన క్చ:-ఫె5్ చేయించినా కిరాయి చేతిలో 
గ్డ్స ల ఇ లా మంటి 

పడకుండ చెాపయితుట కల. వేదోల. 
అణా (ఆ) 

వినుడీ మాదు (పతిజ్ఞ తత్పగత యు 
రీనా మా డప్బీలన్ 

గోొనకుండని శెం మయ్చుంజాలి మిక మో 

(కోధంబు వాలించి చే 

(ద దంపుగిక స 

ణ్; తు లో నాటకం 

బునకున్ రాకుడు 'లంపలేసుకొని వో 

వొం డిండకున్ బు గాక 

జనుడి యింస ఎకు సి 

సూప;- ఓరీ! యేమి ( పేలితివిరా? 

ఇంటికి వోదుమూ మిమువ 

ధింపక మూడు రివాల్వ రియ్య దే 

తుంటరులార కా ల్చెదను 

(దోహులు నత్క_ళకున్ కళంకమున్ 

గొంటుతనాన గహార్సు జను 

కూళలు మిమ్ము వధింతు నిప్పుడే 
బంటుతన౦బు జూపకక్ళొ 

పన్ తెర యెత్తుడు మికు _మొక్కి- దస్! 



"ఆెండన కం ఓయోా! 

వట్టి భిగీవి కళ్ పలుకు 

'నిఖరి కా దిది సూపగెంట్లు వే 
లుట్టిపడన్ జవాన్లు కద 

నోత్చకు ల దొాఎక కోటి వచ్చినన్ 

దిట్టరులేన మూ నటుల 

ధీరత మాన్చగలాని ! మానుమి 

ప్పట్టున పౌెకమును౦బును గి 

మల కెన్యడుజంకు నిచ్చటన్ | 

అయా ఆద సూప... ఓరీ భబూవేద *ీలరా! 

క0. వెయుడు లాశీరిసి 

రీయిడు (పాణాలు పి॥ థరని గంగన్ 

(దోయుడు మోదంబటానగ 

సీయి-క్లర్. వరితవులొల హాంసింపు డొగిన్!! 

(పోలీ సకం .. అరా మూస్తు సించుంటాము 

ఏమిరా! అట్లు చూ ఇదరు? 

44 కాన్ .- ఏం చెయ్య మండి? మోారూ పద్యాలు 

చదిఏ లే బోధపడెక సించున్న్న మండి. 

సూప:- ఓహో! ఈఫూల్పువల్న నేనూ చెడివో 

తున్నాను" అ వేశంలో నచ్చేశాయ్ పద్యాలు 
భాషా ర! కొట్టండి. 

(ఫొట్టవోగా' నటులు పారిపోతాకు 

ఒక్క_ఫర్న రాజు కూచుంటాడు. వాణ్ణి మొత్త 
తారు.) 

నష. పహ! "దేవ్, హా తత లారా. 

చచ్చితి చచ్చితి. 

(నేలకూలును) 

(్రౌపది:- (దూరంనుండి గుండె చాదుకుంటూ) 

హో నాథా వాణనాథా._ 

ఘోర మెంతఘోరము! 
అంత భారతరణములో సుంతయిీని 

పలా ! మెంత 

క్షే 

చావవెతిపి నే డిటు చచ్చినా వె 

ఫొసకు పోలీసులాశీలకును మహాత 

వోము యేన్హును చంపవీన దోన మగుసి. 

నూప:_ ఓకీ యీవమంటివీ నీమగడు ఏడు యీను 

గా మేము దోవులమా ? 

(దాపది;- కాకున్న యుఖిప్తరు డన నీబోటి పోలీ 

సొఫీన రనుఖొంటి వా? దురాత్మా వినుము. 

అలుగుటయీ యకసుంగని మ 

హామహి తాత్ను డజాతశతుడే 

అలిగిననాడు సాగవని 

లన్నియు “నేకము గాకపోవు ఈ 

తులువలు లత్షి లెన తుల 

తూగరు వీరికి సూపశెంట నా 
పలుకుల విశ్విసింప్రము వి 

పన్నుల మమ్ముల గావు 'మెల్దరన్ 

నూప;_-ఛీ పలుగాకి. నోుు మూయుము. 

(చొపది;- హో నాధా. న ప. నీ నీచుడిట్లు 

వమూాట్టాడుచుండ చూచి నహాంతువా హో 

కృష్ణా! నీవు నా డొక్కడ వే నా మాననంర 
షణము చేసితి వే. నేడు ముగ్గుకు కృష్ణులు, 

నలుగురమ్హునులు, ముగ్గురు భీమన సేనులు౦డియు 

ఈ దురాత్ముని చేశులనుండి కాపాడ 

జాలరా? 

నూప;- మీ అందరి నొక్క (గుద్దున నంవా 

రింతును. 

(కాపది:- అయ్యో! ఇంక దెక్కె.వ్యరు? 

అంతటి ధరృురాజు హతుడ6 

సీటన్ మరి భీమసేన నీ 
యంత బలాధికుండు బడియం౦బున దా 

గగవచ్చునొషొ్క. వే 



అంతకు నింటి కంపుము దు 

రాత్నుని వీనిని పార్థ యూర శే 
చింతిలి దాగాబేల అని సేయుము 

(దుంఫుము ఈ జవానులన్॥ 

అయ్యో! ఒక్క మను పలుకశే! నా థా! 

(పాగశ్వరా నన్ననా థను జేసి పోవుదువా+ 

"రెండవ గర రాల ఇంతీ (చాపద్, “నీను చెండవ 

ధరా రాజును జీవించి రుయున్నాను కడా. 

నెటట నాధ వగుదువే ? ఒకను గతించిన 

"నేమి- జే నున్నాడనుక దా! 

ఇద్దరు ప కాలలలు 

ఇదరు కరులు సారు లిదరుు౯ 
టు ళం ర (6 

ఇద్దరు భీమసేనులును 

ఇద్దరు కృష్ణులు ఇద్దరిద్రరన్ 

ముద్గుగ కూూర్చెనాడు మన 

మూనుడు నీదగు ముద్లుదీర్చుగా 
వ లు 

ముద్దియ నేనులేనె ముద 

మున్ గను మూరక యేడ్వి -సేటికిన్ ॥ 

(చాపది;- హో! రెండన _పాకేశ్వ రా! నీవేశర 

ణంము. ఓనా నాథులారా! మారెల్లరొక్క- 

సార నార్ న్రైదుటికి రు ల్ రండు. 

(వక్ష ర్లంళా వసైరు) 

క్షే2 

సూపః;- _పార్థన కానిండు. ఓయ్ పోలీసులూ, 

మోకు పరా వాల నచ్చునా. 

వోలీసులు,._ స్సీ వచ్చునండి. 

అప పూకా అట 

సూప;-_ _పారన కానివ్వండి. 
థ్ 

(ధర్మ రాజు లేచి 

చచ్చి సోదరుత్్ససుములు 

చచ్చిరి చచ్చిరి లాధివారి లో 
జ కో 

వుచ్చునకైన యాక్ట్రరను 

మానిసి చేకయ రంగభాూమి, నీ 

క-చ్చుకు వమదూలకంవ వాగు 

గాడిద యన్న కో చచ్చివోయు నే 

మిచ్చిన నేమి "లండు తెర 

యిత్తుడు పాడుడు (పార్థనం బక జా. 

సూప. అర పెరయెనరో యుజ్తేశాశీ! 

(చాపది;- ఇప్పుడా మొదకు యెవేళారండి. 
అాయిటీటే 

సూప;- పాడండి పర్మాబహ్మ- 

(అందరూనిల బడి వోలీసులశోనహో) 

పరా బహృా-బర మేసంగ. పారన (| శై న స రృనవాటు 

"నెర 

ఈ నాటి అందిటూ (పెదిర్శింపవచ్రూ సు. నా ఆనువతి 

వసరింలేదు. కాని కోరితీ కొని హోలు | పదరాన పద ఆ మ తల కా రిఆ కొన్నినలప లు (పదిర్శన పద్దతిలో 

సూచిన్తా ను. 

కృష్ణశర్మ ళళి 
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లో 

సా 
కళ 

(1 
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నాటకరంగ స్కృతులు 
న్ధ్రుర్లయ డౌ4 గోవిందరాజుల నువ్యారాథ్ర 

సత శ5 ౧46 జర 6౧00103 ర౩624100, 

మ విం0% 91262 1120 565 216 

౪5 118 0! 00 +106 56,226 

ఉ&006 060 15 10జె60 ౧0 ౧0)16 

10 18 2 1410 *+016 09 20 16101 

111 ౧€80౦%6 26 11౧” 

ఏ12[10102 మం 108” 
న'/74/౧2౮0౯4/6౯. 

ఈ జీవితమే ఓ విచితిమైన మహానాటకం, ఈ భూలోకమే 
దాసికిన్న మించిన విచితమైన రంగిస్టైలం. “జలజాత పభ 

వాదులున్ మనములో చర్చించి భావావిళిన్, ఏలుకన్ లేని 
జనార్టనా స్వాయు ఏరబహ్మంద” నే జగన్నాటక సూూతధారి 

ఆధ్వర్యం (కింద ఆడింపబడుచున్నది. అభిలాండ కోటి బహ్మోం 

డాలలో ఈలాంటి ధూలోకాదులే అసంథ్యాకములుగా ఉండిపన్న 

వను నవీన శాస్త్రజ్జుల విశ్వాసాదులను పురిస్కారించుకుంపే మన 
భావనాళ క్రి చిన్న పుచ్చుకొని పుక్కి-ళ్లాది మునిగి ఉక్కిరి బిక్కిరి 

అయిపోతుంది. ఇటుపంటి సందర్భంలో నాబోటి వాడిని 

6*సీ సటనా జీవితంలో కొన్ని స్మరణలు వాఠకులకు సోది 

చెప్పవయ్యా అసి” అడిగితే సేను కొంతి వెనకడుగు వేసికొని, 

వెనక్కా తిరిగిచూచుకొని *ఈ అనుభవాదులన్ని నావా అత 
గాడివా అని (పళశ్నించుకొన్ని 668పెంలా అతడిఠరీలే'” యని 

జ్ఞానం తెచ్చుకొని ఈ చిన్న వ్యానాన్ని _వాయటానికి ఉపక) 
మించాను. 

శా చివ 

పూర్విజన్మ౦లో స తలితం[డుల కడుపున పుట్టానో, ఏ సుఖ 

దచుఃథాల ననుభవించానో, న కర్మ ర. సగ్గిమగ్గానో, 

ఏ ఏ ఆటలాడాన్సో ఏఏ పాటల. క్రానో , ఏవేవి చేశానో 
పచేవి బయ్యకి దాకీపడ్డానో, చివరకు (పాణాలుపాయ్యే అవస 

ఏఏ తీరని రంతో ఏ అనుభవాలను ణ్జప్ికి తెమ్బుకొన్నాన 

కోరికలతోను తీరరాని కోరికలలోనూ '*హరి” అన్నానో 
దైవం తెలియనీయకుండా ఘటించా డుగాన్ని ఈ జనంలో మాతం 

ఇంతవరకు జరిగిస నా జీవి౭చరిిత చాలావరకు డ్జాపరం పంది. 

ఇటీవల మొన్న మొన్న జరిగినవి కొంచెం జ్ఞాపకం తక్కువ 

గాని అతి దాల్యావస్టలో జరిగినవి మరీ జ్ఞాపకం ఎక్కువ 
అందులో నాది చితాత్మక స్మృతి కాబట్టి కళ్ళకు కట్టినట్లుగా 

ఉంటుంది. 

"సేను చూచిన మొదటి నాటకం సారంగధరం-ా-- అది బందరు 
బుట్టయ్య పేట హాలులో నా నమూడవయేట సారంగధరుడు ఎర 

చెమ్క్ దుస్తులతో తశకు తూండినట్లు చ్వితాంగి ఆపవపచ్చవని 
నినారను చీరేతో నడయాడి పలికినట్లు ఇస్పటికీ కళ్ళకు కట్టి 

నాకు 

నట్లుంది నాక, ఎందుకో చెప్పలేను. ఇస్పుఢుకూడా ఎవరైనా 

చితాంగి వేషంవేస్త ఆకుపచ్చని చీరకడితేసే ఆహార్యం సరిగ్గా 
ఉంటుందని చేరచిరకడితే అది కఘుంటుపడీ పోతుందని నొ 

ఉ దేశం, చిన్ననాట మనలో ఎడిన అభిిపాయ వీజాలను పెరగ 

నియ్యకుండా అణిచిపెట్టడం మనతరంగాదని నా జీవిత అనుభ 
వాలను బట్టి నాకు హృద్దత మ్రిపోయింది, 

విద్యా ర్థిదళలో (అంటే న్కూలుఫ్రనలు కా సుపరకు) దాదొప్ప 

'సేను నాట్యకళోవాసన మొదలు పెట్టలేదని చెప్పవచ్చు. కాని 
నాటకాలను చూడటమంహే అతి ఉత్సాహంగా ఉండేది. టిక్కెట్టు 

డిబ్బు విషయమే పచ్చేది గట్టిచిక్కు. చదువు వొడిపోతుందని 
సదుద్దేళ్యంలో పా ఆగాలి ఒక్కా ఒడకా_నైనా యిచ్చేదడి 

కాదు ఆ మేటుక్లా సు కొనుక క్క్టటందావున్నా. మౌ నాయనమ్మ 

గారి దిగరి ఆ దేడ డబ్బులూ సం గదాంచి అప్పుడ ప్నున? నాటి 
కశ న! 

కాలకు పోతూంచేవాణ్ణి. అఆమెకుపడ్డ రుణం తీర్చుకోలేక 
పొయ్యాను, చచ్చి ఏ స్వర్గానపుందో. ఆ దినాల్లో పూ తెనాలిలో 

ఒక కంపెనీ ఉందేది. దాని యజమానిని ఆయన [| బినాన్నిి 

ఆ్మశయించి కిష్టపడి చాయంగల విన్నపముల్లై మేటుక్తాసులోకి 

దూరిపోతూ పుం దేవాళ)ం నీనూ నా స్నేహితులిద్దర్యూ పుండరిీ 

కాక్షయ్య, నరసింహారావులు, మాకున్న ఉబలాటాన్ని అణగ 
సెగ ఇ రం గ " (ళ్ క్కినకొర్దీ నాటకాలు వాట్ల్ వష ధారణమీద్శ వెరి మరింత 

"హెచ్చిపోయింది. అందులో ముఖ్యంగా నాక, 

నాటకాలే చూట్టానికి వీల్లేపండా అదుపాజ్ఞలు ఉంటే వాట్లో 

వేషాలు వెయ్యడం నాకో ఎండమావులుగాను గగన కుసుమా 

ల్లానూ ఉండేది. కాని దైవసహాయ్యం వుంటే ఏపని చెయ్య లేం-- 
ఆ పరమేళ్వరుడి మీద నమ్మకం కుదరదుగాని | 

లోట వెంకటచలంగారు దావులూరి శేషాచలం 
గారు 27౯౮ €౦/77౯/౧” లో ప్రధాన వాతలు (నాయక 
నాయకి) ధరిస్తూవుందేవాట.  వారివద్దనుంచి మొదిట్లొ "సేను 
'సేర్చినరాగం శిహాన. తర్వాత ఆనందభైైరవ్కి తోడి భూపాళ్ళ 
నావేర్శి మొదలైన రాగొలు పట్టుదిడ్డాయి. ఇంకేం? సేను 

కూడా ఒక వేషానికి ఏనాటికైన పెనికిరావచ్చునని ఆళావీజిం 
లోతోటల పృద్దిపొందిం ది. మరి అపకాళశం దింకొద్దూ భి అదీ 

దేవుడే చూపించాడు. 

ఆ కాలంలో 

ఫీప్తు ఫారం క్లాసు చదువుపంటూవున్నా. సాయంకాలం 

తెలుగు మేష్టరు పీరిడ్లో మా అెక్కల మాష్టరు గురుస్వామి 
ఆయ్యరుగారి వచ్చి నన్ను లేచి నిలబడమని “**'స్క్కూలు వదలిన 

వెంటనే నా గదిలోకి వచ్చి నన్ను చూచిపో” అని ఆజ్జ్ఞాసిం 

చారు. గుండెలో రాయివడ్డది. “తెలుగు మాష్టరు నీదో 
రిపోర్టు చేసివుంటాడు---దినమూ సేను వారి సీరియడ్లో అల్లరి 

చేసే బుద్ధి మంతులలో అ(గగణ్యుణ్ణీ గనుక” అనుకొన్సి జను 



వదలింతర్వాత విష్కూ విష్క మంటూ వారిదగ్గరకు పోయి నిల 

బడ్డాను. ఎందుకోనా అవస్థ చూచి చిరునవ్వు నామీద విది 

రారు కొంచెం ధైర్యం “వచ్చింది. రాబొయ్యే స్కూలు 

4727700047 ర40207 ఏ నీవు ఓ ఇంగ్లీషు నాటకంలో 
వేషం వెయ్యాలి” అన్నాడు, 

66 'సేపేమెరగనండి - నాకేం చేతకాదండి. బాంం/౮6 77706 

వ 7/7)?” అన్నట్లు దాగా జాపకిం, కౌని వేషమే నిర్ణయంచే స్తే 

ఒక తడాఫా చూపించలేక పోతానా అన్నరైర్యం లోపలవుంది. 

“సిదేతవుకుంది, ఏంభయలేో”దన్నాడు మళ, గట్టిగా. 

“అలా అయితే సరే'"నన్నాను, 

“సీరం కొంచెం పెద్దవాడు మరొకడు కావాలి. 

తీనుకోమని సలహా ఇసాగవన్నారు, 
అటే 

నా 'స్నీహ్తుడూ, "తెలుగు 'మేష్టరును ఏడిపించటంలో నా 

సహాధ్యాయి అయిన దొాపులూరి నరనీంప 5 రావు పేరు చెప్పాను, 

స శ! సీవు 

దీని ఫలితంగా 77౭2/౦/470 0/ /76/7/06 లో /6247- 
౧౮/0/ 9౦౦/9 వేశాం ఇది మవూీదాగావుందని అందటా 

అనుకున్నారు. ఏది ఎలా అయినా *బతుకు 
తప్పింది” అనుకొన్నాను. మూ అమ్మగారు 

వద్ధు” అని అదుపు చెయ్యటానికి 

మాప్పరుగాలే నాచేత చేషం వేయించాడు 

నేనూ సటుజణ్ణయిపోయాను. 

ఎవర్ని 

0*”" అనా*ారు. 
చో 

బీపుడా | గండం 

66 బది మనకు 

వీల్లేపండా సోయింది, 

గనుక. ఇంకేముందీ 

తర్వాత సంవత్సరంలో (౭౦/౯౯ 72/4 ౮౦/౦/౧- 
₹/077/ సందర్భంలో జఒపెద్ర గ్ర/ర/బ/౧ నాటక౦లో 
(420740 తీగ/) 4740 వేషం - హాస్యరస 
భూయిస్టం = వెళాను. కాన్ని అప్పటికింకా తెలుగు నాటకాల్లో 

(వేలుపెట్టలేదు, ఎందుకం టీ, ఆకాలంలో పద్యాలు కీర్తనలూ 

రాగస్వర తాళయు క్తంగా పాడ లేకపోతే వట్టి య (కింద 

కట్టి వశేవారు. రాగాలు పాడగిలిగినప్పటికీ_ ...పదిబాను యింవై 

రోగాలదాకా నా కంఠం కవికి మండే స్ట 

లక ఈ రహస్యం తెలుసుకూడాను. పై నాయిలో 

అపస్వరంవల్ల, 5" స్రీయతాళాన్ని లయను ధిక్కరించి. స్వంత 

పోకడలు పోవటంవల్లా నాకథ తెలుగునాటక (పచశం 66అంద్ 

రాని పండు” సు. దాని రోజులింకా రాలేదు. 

కొంచెం 

“సేనెంత ఉత్సాహవపడతే "నే సంలాభ్ర౦0? 

కాని మా మెష్టరు “ఏ ఈ కృష్ణయ్యగారు అప్పుడప్పుడు, - 

వారు 1 నెల్లూరు వాస్తప్యులు కనుక--*(_పతాపరుదీయంి 
నాటకంలో "పేంగాడి సీనుల్కు పిచ్చివాడి సీనుల్కు మాలో కొంత 
మందికి శీక్షణయిచ్చి ఆడిస్తూ వుందేవారు. నా న్నేహితు 

క్రీ. శే. పిల్లలమ్మరి సుందరరామయ్యగారు పిచ్చివాడి వం 
న రసింహోరావుగారు సుల్తాను వేషం వేస్తూవుండేవారు. నాకు 

“లోపం కంటుగా వుంటూవుండే ది. నాక్కూడా ఒక వేషము 

. శి 

ఎందుకు నిర్ణయించలేదిని ! ఆందుచేత ఆ చిన్ననాటినుంచే 

(వతాపరు[దీయం నాటకంమీద నాప అఖండమైన గౌరవం: 

ఏర్పడింది. 

తరువాత దేవుడు చాలా మేలుచేస్తే - "సేను తెలుగు నాటకంలో 

మొదట్లో వేలు పెట్టింది మా ౧౧/౧ ర్ం ౧౮౮౦౦/2/7౦7లో, 

ఆర౦ రోజ జుల్గా లో గయోపావ్యానా నికీ అఖండమైన "పేద (పథ్యాతులు 

ఉండేవి. సుందరరామయ్యగారు కృష్ణప్మాత్య నా మిత్రుడు 

పెర్తిభొట్ల చలపతిరావుగారు అర్జునప్మాతి. (దానిరగ్ ఒక్ పెద్ద 

గాండీవం చేయించాడండీ తనవొడుగు సరిపొయ్యెది; నిజంగా 

అర్జసుడా అసిపించేవాడు*) పురుషులే స్త్రీ (ప్రాతలనుకూడా ధరించి 

తీరవలసిన రోజులు గనుక మాలో ఎవరూ తెగించినవారు 

ఎక్కువమంది లేనందున ఆరుక్కిణ్సీ చిత రేఖ పాతలను 

వెంకట్నాది అనే ఓ తెంపరి స్రైర్యంచేసి వేసేవాడు... సేను 
ఇటు యాదవులవై పు నాత్యక్క 

పాాత ధరిసూ వుం దేవాల్తి, 
| ని ణి శ 

మ స్తీమీద ఉం డేవాళ్ణి గనుకొ, 

అటు పాండపులవైపు భీముని 
కొంచెం కసరత్తు కుస్లీచేసి. ఖట్ 

ఎుఆీ ఇటో 

66త్రొలి గురుపపూరులు” అన్న 
గ 

పద్యం శహసరాగింలో నాగితీసి ఆ సవాన్ని, “ర్రాల్లి”” అని 

అపేవాణ్నీ - ధావాన్ని రాగాన్ని న అదివొక 

విశిష్టంగా అందిరికీ తోచేద్మి దాణ్ణీ, రొల్లికొట్టడం”” అని 

నన్ను వెక్కిరిస్తూ స్ర్రతష వాల త. అ'సే 
పద్యాం మహా ధీకిరంగా చ ది వే వాణ్ణి; సవసపగా వ/గ0౧1[4/49 కూడా 

తీసూ: ఐం డేవాళ్లి. _₹ంరెందుకండి, “6నిజక్రరివాం విక్షేపణ 

దూరి” అన్న నాన్ని మహా అభఖండెంగా ననే ప్పవాణ్ణీ. 

ఒకసారి మ. 07౦6౭ ౧7౦/౯ కొప్రేరుకూడా. వచ 

నానికి ౧/౧౦ ౧౫౧౦౫”౮౦ ను గుంజి గలిగిన అభండులలో మెదటి 

వాళ్డే 'సేసేమో అసి నా నమ్మకం, 

“అయ్యా! ఈ నాటక కంక. ఓ మరపురాని విష 

యాన్ని మనవి చేస్తాను నర్తీ ప్యాత ధరించే పూ వ. 
చీర ధరించకముందు తనచుట్టు ఉంగావి దోవతిని] వెనక్కి 

తీసి కట్టుకు సే వాడు. రుక్కి ణి స్ వేషం విప్పేస్తి చి(తరేఖ మ 

వెయ్యటానికి చీరె మాట్బకున్నప్పుడు ఆని నా అనుమానం, 

లోపలి దోవతి సడిలిపోయింద్కి గాయుడి $06౮7౭ లో నిష్టీ 

సాన పడ్డకదివాత్ కృష్ణభగవానుడు చ్సే (పతిజ్ఞకు హడలీ 

య. "త్రరేఖ నిలువునా నిఠారుగా ౪6లో నాథా!” అన 

పోయింది. ఈ దెబ్బలో చుట్టుచెంగాయి ధోవతి చీరె 

న్న. జీరులాడటం మొదలు "పెట్టింది. లేచి నిలబడ్డ తరువాత 

అందరూ 'ఘొళల్లుమన్నారు. తెరదించి వేషగాణ్ని లోపలికి 
తెచ్చి మళ్ళా గట్టిగా గోచిపెట్టి చీర సరిదిద్ది, ఏ ₹ీ0ల్రాం మీదికి 

తోయవలసి వచ్చింది. 

ఇలా [వాయటం మొదలు పెడితే ఎన్నెన్నో జ్ఞాపకం వస్తు 

న్నాయి, 66 అదియే అఆయ్యమునా తరంగణ్కి (తిల క్రై శ్ర క్ర 

(పపూజ్యంబు) అన్న కృష్ణుడి పద్యంలో నీ భావాలు స్ఫురణక్రు 

వస్తున్నవి. తర్వాత ఇప్పటికీ ఎంత దుఃఖసమయంలోనైనా 

నాకు నప్వు తెప్పించే విషయం వొకటి (వాస్తానుః చెరువు 

సుబ్బయ్య అసే న్నేహితుడు గయుడిప్కాత ధరించేవాడు, 



(7౭౬7/47/ లేవి రోజులుగనుక పన్నెండు అణాలకే నాట 
కానికి కావలసిన అన్ని రంగులూ దొరికే రోజులుగనుక్క అనల 
రంగుతో మీసాలు దిద్దేడు. కొంచెం స్టూలకాయుడు కావటంలో 

చెమటవుూరికే పడుతూవుండింది, సీను జరుగుళూండగా (పేక్ష, 
కులు ఎందుకో నిరుత్సాహ పరిచేరు. 'సేను ౨/0727/ చేస్తూ 

న్నాను. వీడికి మఏ3ంత చెమటపోయటం మెదలు పెట్టింది" 

ఆభయంవల్ల సిగ్గువల్ల్య చేతిగుడ్డతో మొహం తుడుచుకున్నాడు3 
ఈ హడావుడిలో ఒకవేపు _మీసంపోయి అర్ధనారీశ్వరుడిలాగ 

తయారు అయినాడు. గందిరగోళం చేశారు, అున్న బీవతం 

కూడా (కుంగిపోయింది దాంతో వీ డికి., తెరదించారు. “లోపలికి 

రారా ఆ మీసం పోయింది అంటే వొక దెబ్బన రాదే? యేం 

చేసేది? వూరికే తిటడం మొదలుసెట్తాడు నన్ను, ఆడలేక 
పుదెలవోటన్నట్లు చివరకు వచ్చాడు మీసం సరిదిద్దాన్కు తెర 

ఎత్తించి మళ్ళా రంగింమీదికి నెట్టాను, కొని వాడు నన్ను 

ఎలదుకు తిట్రాడో నాకీదినంవర కు అర్ధం కావటంబేదు. ఇతగాడు 

కీ శేషుడై నాడు, చాలాకాలం (కితం. అతని త్ే 

దీవెనలు, తిట్లు తిట్లుగా పుండేవికాపు ఆ రోజుల్లో మైమరిచి 
జీ కం ఇర ఆశ్ 

అప? కమెస స్నేహూవాశాల్తి 
తీరు అలి 

నాకు 

ఊం చేవాఖళుం మేమందర ము. 

ఆ రోజులు మళాపస్రాయా సనెంత వేలుకొరుకున్నా | ఇప్పుడు 

ఆ తిట్లు నన్నెవరైనా వైర్వంచేసే తిటగలరా 9 కొన్నాళ) ౧డి 
లం చ యుల ఎ ఆ జి జ్స్రి ॥ ఛా త 

చిన తరువాత మాకు కొంచెం బరు (పతిష్టలు వచ్చిం తరువాత 

మా 0/6 రియా 2306౯/4౮//0/7 2727౧064౧౯)” కి 
ధైర్యంచేసి బొబ్బిలి నాటకం అడటాసికి సెమక్రేము. నుందిర 

రామయ్య *పావారాయుడు” నేను “హైదరుజింగు' మా 
కుటుంబళాస్త్రి కరంగారాయుడు”. కొన్ని / 2/౧70౧0/౮౧/౮ 

కూడా అయినాయి. చూలోకొద్దిగా పార్ట్లు పుండ టంవల్ల ఎపరి 

చుర్చోధవల్లో తాను పావారాయుడు చేషం వెయ్యదిలచలేదని, 
విగిసి ఏకుమేకులయి కూర్చున్నాడు మా సుందరరామయ్యు. 

ఏం చేస్తాం) నాటకం ఆడితీరాలి. లేకపోతే మా సంఘం 
సంవాదించుకున్న "ప్రు (పెతిష్టలు మ౦ట కలిసి 

పోతవ్కి నాకొక యుకి త్'చింది. సేసే వాపా 
రాయుడి. వేషం వేస్తానని వైర్యంచెప్పి, రెండు రోజులలో 

వం/7/౧70/4 అంకా చదివి అ పద్యాలు నాసాంత రోరణులలో 

గ/766//066 చేళాను. *వాడు చెయ్యకపోతే, "సేను వున్నానురా 

లని” నిలబడ్డాను, రిహార్సల్స్కి హోజదు కావటం మొదలు పెట్టా, 

*6మా సుద్బారావు, ఏదో విధాన మాయమం(తమైనా చేసి 

ఈ వెషాన్ని నిర్వహిన్తాడురా” అసి అనుపన్నాట నాన్నేహ్ 
చశులు. ఏక్కడైనా కొంచెం అపస్వరం పోయినా ఆఖరుకి 

కట్టుకొయ్యికి లాక్కొాస్తాడు అని అనుకున్నారు. వెయ్యటానికి 

వ్మీరదిగసిన మా సుందరరాముడు _గొం/764/౧/ కి వస్తూండే 

వాడు ౪ నేను బేకుండా వీళ్లు ఎలా నిర్వహిస్తారో గమినిద్దా''మని 

నాలుగు రోజులు చూళాడు సేను వేషం పట్టుదలగా స్్సతన 

“౧౧౫౧౮ పోగొ్టేస్తానని లోపల డక్కుపడ్డాడు. హటాత్తుగా 

నాదగ్గరప వచ్చి 466ఒరే సుద్బారావ్ - నేసే వేస్తాను లేరా 

పి'వారాయుడ్సు నీ కెందుకరా! ఈ దొాధి” అన్నాడు మాన 
వుడు. *సరేలేరా! నువ్వేవెద్స్. సీకని మొదట మేము నిర్ణ 

ప్ర 

యించిందని?”” హర్షంతో గాఢంగా కౌగలించుకున్నాను, ప్పజ 
టికీ మరుపురాదు ఈ విషయం, ఆనాటి ఆలింగన సౌఖ్యం, 
మైమరుపు, అవ్యక్తత్మ ఆ గాఢమైన (పేమపాళం ఈ దినం 
వరకూ పుండి నాకు పునర్జీవనాన్ని కలుగ జేస్తూ వుంటాయి. 

నేను బొబ్చిరిల "హైదరుజింగు పాతవేస్తూ వుండేవాడిని 
మొదట్లో. తరువాత కొంత కాలానికి దీన్ని నాదగరనుంచి మా 
చలపతరాపు కొ-సేళాడు. ఎందుకో మొదటినుంచి ఈదొబ్ప్బిరిఆం పే 
వొటి అరుపులూ, దొబ్బరింతల నాటకంఆన్వీ ఇంతకన్నా దాంట్లో 
ఏమీచేదు అనీ అనిసిస్తూపుండేది. కాని మావాళ్లు దీనికి గొప్బ 
"పేయతెచ్చారు, తాము తెచ్చుకున్నారు. ఆచేమి ఖర్మ మోగావి 
"సను చేద్దామని ఉత్సాహపడి వేషం వొకటి తీరావచ్చేసరిక్తి 
వేసది యింకొకటిగా పరిణమిస్తూ పుండేది మొదిటినుంచి మా 
చలపతిరాషు హైదిటజంగు వెయ్యటం మొదలు పెట్రిన తరువాత 
"నేను బొబ్బిలిలో వేషం వేయుటం పూ'సేళాస్కు కాని తరువాత 

కొంతకాలానికి తై చేతికి తెచ్చుకున్న రాజుకథలా అయింది 

నొపెన్, బుస్పీ వేషం నాకు స్మకమించింది. ఏమైందిం టే- మా 

రామవిలాస్ సభ ఒక సంవత్సరం తోట్లవల్లూరులో 
భాగవతం కటడానికి పోయిండ్మి 
అ రోజున దొచ్చిలి నాటకం. 

పూ నాటకాల 

ఏవోఉత్సవాల సందర్భంలో 

ఒుస్సేపా్హాతకు తియ్యారు అయిన మా దాబూరావ్వు *ఎగ 

వేశాడు) ఎందువల్లనో. వూ భధాగోతుల రాజగోవాలం, (పొటప 

యిటరు గసుక పూరికే తవాతపహాసడుతూ కరాద్బున్నాడు.. 'సేను 

న్నిదపేోతున్నాన్తు నాటకాల దబడలికవల్ల, మెళకువ వచ్చింది 

“6 ఎమిటయ్యా హడావుడి” అన్నాను. బుస్సీ వేషానికి మసిషీ 

లేదు, ఏమిటి చెయ్యడం అన్నాడు. నన. బుస్సీ వేషం 

వెయ్యటాసికి మనుమ్యులు తక్కువ అవుతార్హా సేను వేసానులే 
వామ్మన్నాను. వెంటనే రాజాగారి దిగరకి పోయి (/7౦౮౮- 

గిం/(/ మొదలైనవి 'నేకరించారు. 7౦/౧౧/౦౫౧౫ కొద్దిగా 

చూళాను, 7౧7౦౫72౯ /౬/ కి కొంచెం పాుషారు చిప్పాను. 

వేషం చేశాను ఆ దినం చాలాదాగా చేనేనట. అప్పటినుంచి 

ఈ ఎషం నన్ను వెన్నాడుకుంటూ వస్తూనే వుంది. ఈ నాటకం 
అంటే నాకు అంత ఇష్టంలేక వోయినప్పటికి. ఖర్మ అం'పీ 

ఇలాగే పుంటుంది అసుకోండి, వనం దాన్ని దాగా అర్ధం చేను 

కోవటం లేదు గాసి. 

ఏముంది ఇలా న్యాతక్కి భీముడు, 'హైదరుజింగు పాత 

లకో నాకు తెలుగు నాటఏ _పపంచములో కొంచెం సుస్థిరమైన 
[పవేశమ కలిగెంది అసి చెప్పవచ్చు, తరువాత సేను మదా 

సులో డాక్టరు చదువుటకు వొచ్చేళాను. 6౧/౧ లాం)” 

“౯500౧/60/౧/౧౦/ నాటకాలకు వెళ్లి నా వేపాలను అప్పు 

డప్పుడూ వేస్తూ వుందేవాణ్నీ, ఇలా కొంతకాలం జరిగిపోయింది 

కొంతకాలం (కింద ఈ పూరిలో గ౦7/౧౧౦౫౫ (677౦౧7౨ 
గ/గ0ల్లిగయాూగుం లఈ2/0/%7 ౧/౮/౧౮ వకోం గ//7/072 అని 
వొకటి వుండదేద్కి (పతి సంవత్సరం పట్టభ్మదులె న ఆంధ9 

విద్యార్డులప వొక చిన్న “*శ్త/ ౧0776 ఇస్తూ వుందేది 



€౦౫౩౦౧4౪౦07౫ రోజున. పేరుకు చాలామండివున్నా చివ 

రకు ఖర్చు యావత్తు విశ్వదాత దేశోద్ధారక నాగేశ్వరరావు 
పంతులుగాప భరిస్తూ వుందేవారు _కంఠాభరణ నాటకం 

బైగలీ/గా/ అయిన సంవత్సరమే దాంటో *సుల్చి ఇట్టి ౭౮౫776 

ఇక్కడ _పదర్శించాం, డాక్టరు గుళ్ళపల్లి నారాయణమూర్రి 

గారు సుందిరిపా(త ధరించారు. కొల్లూరి సత్యనారాయణగారు 

కృసన్షారాపు ప్మ్నాత ధరించారు. అ $౧౧౫౧౦ అఖండ రసవ 

తంంగా వుంది ఆ దినం, ఇప్పటికీ నా స్నేహితులు దీన్ని 
డి తెస్తూవుంటారు. మరో సంవత్సరం కన్యాశుల్కం 

580 ఆడాము. దానికి ఆధ్వర్యం వహించింది కీ. శే, 
. తారాచారిగారు. సేను చూచినంతవరికు వారే ఈ గిరీశం 

వా్యశత్రకు అన్నివిధాల తగిపోయిన వాంని ఇప్పటి నా అభి 

చాయం. కాని ఏవిధమైన వేషధారణకు ఆయిన వొచ్చేరు 
కారు. నాచేరిలోంచి తప్పించుకొని పొయ్యాట్క నేనేంత చేడు 
కొన్నా. ఇ. వి. ఆర్. సుద్బారావుగారు, గిరీళం. 

నొారాయణగార రామప్పపంతులుు నారాయణమూ ర్రిగాకు మధుర 

అటో 

జ సి 
జ 

నాట 

"లి 

సతాం 
లాల 

వాణీ, క్రి ఫ॥ డారక్రిరు రాఘవరావుగార్ను బుచ్చమ్మ, మీనావ్షీ 

పాతలు ధరించేర్ము. నేను సూ తధారుడు, వొటిగాపు పంతులు 

బంటోతు, కరిటకళా స్త్రీ, వి'లి ఇట్టి, అారిగాడుు మొ్రం 

అయిదు వ్యాతలు ధరింబీసు. నాటకం అఖండి మైస రిసవ౦ 

తుంగా ఆడాము. బందరు జాతీయ కళాశాలకు దీనికి వచ్చిన 

డబ్బు పందించాము మూడో సెంవత్సుం౦ ఎ అంటీ నా 

7720/ 2067 పరిక తర్వాత ప్రతాపరి (దీయం ఆడాము, 

దీనికని కోపెల్లి హనుమంతరాప్తగాట్క బందిరనుంచి వచ్చి 
ఈ పూళ్తోనే మకాం చేశార్తు. నాటకం పెద్దదికనుక. ఎల్లాల 

వారిగా ఆయా వేషాలను సర్దపలస్ పచ్చింపి "సేసు సేరిగాడి 
పాతను చపఒశాను, ఎందుకింటే మొదిటిసుంచి ఆ 

అంపే చాలా మోహంకనుకు కాని చూడండి డై వఘటన 

ఎలా సరిణమించిందో! యుగంధరపా్యత చదివిన 'స్నహితుడికి 

సను కొన్ని కొన్ని సలహాలు ఇన్వఓం మొదలు పెట్టాను, 
కొన్ని గ0/70౧/౧/ అయ్యేటప్పటికి అతగాడికి వినుగు 

పుటి యుగంధరుడి వేషం నా మొహాన కొట్టాడు పుబైడా విసు 

గుతో. అలా సం్మకమించింది. ఈ యగంధర పాృాత నాకు. 
చ; రహస్యం ఎవరికీ తెలియదు. మాలో విదా?నాధుడి పాత 

ధరిసున్స ఆచారగాదడ (నెలూట వా సవ$లు) నాతో ఏం బపే న స 
విధంగా కత్రిరించి అందరిని శిక్షణలో 'వెట్టావ్; (గంధకర 

వెంకటరాయిళాన్తిగారుు ఈ వూళ్ళోనే వున్నారు, వారిని 

పిరిచామా అన్నీ తప్పులే పడతారు. నాటరిం రోజుకుుతప్ప 

అత బ్య 
ఎ౨ాళల్మ0 

ఈ లోపుగా వారిని మనం దర్శించవద్దు అని ఒక 
రహస్య సలహా చెప్పాడు. అదేేపకార..గా చేళాను, 
నాటకం విక్టోరియా హోలులో వేశాం. పేరిగాడు మా డాక్టరు 
చాగంటి సూర్యనారాయణ వేశాడు, తదితర పా్మాతలు ఇతర 

'న్నేపితులు వేశారు; వారి సేర్షన్ని జ్ఞాపకం రావటం లేదు 

తమించాలి. నాటకానికి రెండువేల హటహపాయలు వచ్చింది. 

ఆొయిదువందిలు రూపాయల టిక్కెట్లు వాపను చేశాము, అనన్య 

సామాన్యమైన రనవంతంగా నాటకం .ఆడాము (గంధక_రగారి 
సమక్షంలో +*+ఢిల్లీసుల్తాన్ పట్టుకపోతాన్*” అని 'సేను రంగం. 
మీదకి గంతు వే నేటప్నటికి పిల్లలంతా ఘొల్లుమన్నారు, నా 

ఆకారంచూసి. తరువాత *ీనా రాజును వేను చేదక్కించు. 
పని వొరంగల్ సింహసనం౦ మీద మళ్ళా పట్టాభిషికణ్ణి చేనే 
సందర్భంలో, అనందం పట్టజాలక వెరిగాలేచి గ, 

వం //) గార్డు కోలవెన్ను రాషకో ఓశ్వరరావుగారి భుజం 

మీద ఖద్రిలు శాలువను ఛ్యరున తీసికొని 3/గల6 మీదకి ఎక్కి 

నా భుజంమీద రిప్పొారి ఆసాంతాన సను (౧౦ంధఏ3 _ర్రగారి 

వద్దకు వచ్చి పాదాభివందనం చేశాను. మనసారా దీవించాడు 
ఆ మహానుధావ్తాడు, అఆ కళొ (పపూర్ణుడు, 6" ఇందుకురా 

అద్బాయా! నన్ను పిలవకుండానే నా సలహా లేకుండా వే 
నాటక౦ ఆడావ్? ఎంత నాహసివిరా నా నాటకానికి సార్థకత 

తెచ్చావ్ =. ఈ నాటకాస్ని నీఇష్టం వచ్చినట్లు ఆటుకోపలసిం ది-= 

నాకు చాలా సంతోషం అయింది' అని సన్ను డీవించి నట్లు 

దాగా జ్ఞాపరిం. ల మహో పండిలతున్ రీవన్నాపథావమే నాకింత 

భిక్ష పెట్టింది, 

తరువొత నాలుగైదు రోజులన్నా వ్యవధి లేపండా, నో న్నేహి 

లొడు పాతూరి సూర్యనారాయణ తెనాలినుండి ఏకా ఎకివచ్చి, 

ర్మాఠి పష్నైండు గంటలచేళ (ఆప్పుడు "సను కన్ను ఆస్పతి)లో 

20/౮6౯-౮౫/౯౯0// గా వున్న రోజులు) సేనను. గాఢ 
నిద్రలో వుండగా వచ్చి లేవకొట్టి “ఏమిటి ఇలా పడుకున్నారు- 

కొంపలంటుకుపోలే! మీ (పెతాపర్మిదీయ నాటకిం అభిండంగా 

౦దిని పేపర్లలో అంతా మోగిటోతున్నడి; మన రామవిలాస్ 
)భ కూడా ఈ నాటకాన్ని వెంటనే అఆడితీరాలి*' అంటూ ఏవేవో 

వేశాలతో, ఆనందాలతో నాతో మాట్లాడాడు. ఆ రోజున 

ళ్దు ఘెల్టుమంటూ రేచిన విషయం ఈ దినంవరకూ డ్జాపకం 

వుంద్మి మరి వెంటే పూ సభ్రవారు (వారంధించి ఏడురో జుల్లో 

ఇంత మహ _త్రరమైన నాటకాన్నీ ఆడిటానికి తయారు అయి 

నాడ. ముందు తెనాలిలో మా హాల్లో చేశాము, తరువాత 
మైలవరం హాల్లో సేళాము, అంతే తరువాత ఆం[ధదేశంలో 

వున్న పట్టణాలన్ని టిల్ ను ఆడా, మాశంతో పేరు (పెలిష్ట 

లను తెచ్చింది తెచ్చుకున్నది, మా చలపతిరావు (పెతాప 

రుద, పేరిగాడిని ప్మాతలకు అనన్య సామాన్యమైన పేద తెచ్చు 
కున్నాడు, మా నభకు ఒక వున్నతన్ధితి వచ్చింది, ఈ నాటకం 

అం'పే ఇతర నాటకాలు ఏమంత తీనిపొయ్యేవని నా అభ్మిపాయం. 

కాదు, మా వెంకటరామయ్య, స్దానం నర సింహారాప్పు రోవ 

నార నాటకౌనికి గొప్ప 'ేరుతెచ్చారు ఆంధదేశ మంతటా 

దాదిపారేశారు ఈ నాటకాన్ని, అససూయ్య బొబ్బిలి నరకా 

సుర, షోరాట్ =రుస్తుం మొదలైన నాటకాల్ని ఎన్నింటినో 

ఆడుతూ వుండేవారు మా సభ్యులు వొక తారాజువ్వలాగ 
వెలిగిపోయింది మారామవిలాస సభ. గొవృ గొప్ప ఆద. 

ర్లాలతోసుు ఆశయాలతోను [ప్రారంభించాము. సంగీతం కంటె. 
వచనానికే ఎక్కువ (పాథధాన్యమిస్తూ వుండేవాళ)ం. సంస్కృత 

నాటకొఅ ఆం[రీకరణలను ఎక్కువగా (పచారంలోకి “తేవాలని, 

(5౬ ల€౬ి 

౬ 



వున్నత ఆశయాలను "సెట్టుకన్నాము, రత్నావళి, మృచ్చ 

తటిక్క ము(దారాకషసం, వేణీసంహారం, మా దృక్పధంలో 
ఎప్పుడూ వుంటూవుండదేవి. కాని మా సభ స్వల్పకాలమే జీవించ 
గలిగినందువల్ల ఎన్నిటినో కొనసాగించుకోలేక పొయ్యాం, 
"నేనూ మా చలపతిరాపు మాృాతమే ఈ సభలో గౌరవ సభ్యులం, 
మిగతా వారందరికి కూడా నెలకు దాదాపు పశ్నై౦ండు వందల 

రూవాయల జీతాలు ఇస్తూవుండేవాడు రాజగోపాలంగాల. ఏవూరు 

పోయినా నాకున్న దబంధుపర్గం, నాటకాలకని నన్ను చుట్లు 

ముప్రేది కనుక్క వన్యుగురెంచి కండాన్కీ ఫ్రీ టిక్కట్లు (కింది 
వ్యయపె ట్టింది పు 18 వందల రూపాయలు అఆసినా జ్ఞాపకం, 

వమా 'పెదకలలలో అభిిసాయ బేధాలనల్ల రాసువిలాస సభ బాల్య 
లో సే అంతరించిపోయింది. కాని 

కన్యాశుల్క నాటకా?? కూడా మేము 
ఆడి దేళ దేశాలు తవాతు 

కూడాను, నరగింతోరాా)ు. అవఖిన 

నాటకం పుధుం వాణి నావ వతతో క? ఎ తెచ్చి, 

"సేర్పి వ ఫరింపచేనంది నా కరి 

మనవి చశాన్తు. మొదట్లో 

చఎొకసెంగ టి మరిచాను, 

చాలా విజయవంతంగా 

వేశిదేశాలు. తిప్పింది 

యి కెళలానకి ఈః 

హాడ్డుపె ంద్రులను 

న. హ్ త 

మవ్ళు ర్చి 

సా నం 

జ్జ విషయిం 

సేనను రాఎటెాసిందులు త 

మరేదో వేద్దామను?ె న్నాను, ని లఅప్వ్మటిళే నాకి యుగింధర 

పాఠలో స వతనుంతటుం తట్టు. (సన్యారున నాటకానికి 

చిపరకు నా నస్ ఐరని షపనల సయ్బినిన్నా గిలహంపాత 

కుంటుపడి హోశే నాటు చఉపవచం ఒన్ ,చె అధి(_పాయాదులవలై 

ర జ బుష్ ఆలీ చా. 
గా నే గిపిశం పాాళతను అం లు "నలదె తళ. చంటి 

'మొపవలు మ్ టిం ఎతటునా నో దౌం న 

అకట లల 
కోండి - త్ర న న +. రొమ్మెదన్నం 

రూము హ్ న ఆడిన టు జొపరదొం లా 
(గొ జీ 

నాటకొన్బ, 

నాటకిలకొ, ఈశ టర్ ల 

ఏ09-0.0 రూ, 

నికి గాని (ఈ న నాటకింతోే 

ఎరాభంచటం మొదిలు శెటానను 

నుంచి ఆల్లవాద 

మొదటి 

వెయ్యిరూపాయల "9ప్పుడూ ఏకి్చైవరా సి మా సథ 

౮౪౮౮౧//౧౦౫ గా. పరిణమించి, 
చన్టు తాపకం౧ లమదిటూోారి. కొంత కాలా 

జీ 

నాలుగున వ 
ఉం 

అ క 

లాటా! 

ఏనిమిద్ ఐంగదిలదాకా చేము తీయలేర! 

అంటది మూ ముందుల ఆ౦బ్య్ 
తి ఆలీ | 

నటించవాడు రాసుపష్బపంతులు వాత్మ 

పచ్చాను” అ. మదురివాణి ఆం'సే 

సాయీల మేళవింప్పు ఈ విసంవివకింి ౫ 
న. 

జృంటుందె. 

ఆభిసయి 

వాచే (బతికిల్పుం టే వాడి విశాల 
-ి |] 
వాడు. 

॥/ ప్ ఆవి ష్ 
కౌశలంల్ చలన చిత లలో గ్రరి చ స్. వుల 

మూ సభ లాగానే వా ౨కాలమరణం వాతపడ్డా మ, 

వొక్కుసంగట బై మ ఎప్పడూ జ్ఞాపకం వస్తూ 

వుంటుందచి=* వూ సభ సంచారం బయం చేరి అప్పటికి మూడు 

నెలలు అయిుది. చివచఉకు అవులాప్పరం చేరుకుంది, పిల్లా 

సీకా కలిగినవాళ్ల కనుక మా కుటుంబకాస్ర్రి పురిపాట్సి 'దెందు 
కూర్తి. కాకుటూను మొదలైన సభ్యులు 6 ఎప్పుడు ఇంటికి 

పోదాపూ, ఎపట్బుడు “పెళ్ళాంిడ్డలను చూడాలా వ” అన్న స్ధితి 

లోకి పచ చ్చారు, (పతాసరు [వయ నొ టకం (పకటన చేశారు 

కనుక సేనను తెనాలినుంచి హవాలా పచ్చింద్హి పోయీను 

'పొయ్యేటప్పటిక్తి వీళఇృందదూ నన్ను చుట్లుముట్టి నాన్నా! 
నాన్నా! ఎప్పటికి మాకు విముక్రిః తిండికీ చస్తున్నాంాి 

అంటూ వాళ్ళ వాళు సొద నాకు చెప్పోరు.. “పదండిరా, కాఫీ 

హోటలుకి తీసుకెోతానవి . ఒక [దాహ్మణ కాఫీ హోటలుకీ 

తీసుకెళాను. ఆరోజులలో కాఫీమీద అంత, మోజు వుండేది 
కాదు నూకు. ఎంతసేపటికి పగ్ర//7గ9 లోపలికి పోవాలని 
అనిపిస్తూ వుండేది. అందిరికి ఇడ్డెన్లు ఆర్జరు చేశాను, గుప్పున 
తూర్పు ఆవకాయి సంగతి జ్ఞాపకం వచ్చింది, “అయ్యూ, 

మీ ఆమలాపురం ఆవకాయ నంజిటానికి పడ్డించయా య్యా” అని 

ఉమాలుకు కున్నాను అంతే శే సెట్లమీద "సేటు" ఎసరి లు గయ, 

మ. "రండు రోజుల్లోను నం ఆవకాయ జాడీ కాళిచేశారు 

మావాళ్లు, మొన్నమొస్న "సను అమలాపురం వెళి నప్పుడ 

అఆ కాఫీ హోటలు ఇంకావుందేమోనని ఆళతో యట. 

చూశాను. కాని అది మాయమయి పోయిందింతడీ |! ఆ బజారు 

లేదు! వూరికే మారిపోతూ పృంటుందండీ ఈ లోకం 
ఎందుకోగాని, 

ఆనాటి రామవిలాస సభ అంతరింఛింది.కాసి ఆ పేరుతో సే 

ఇంకా కొంజవరకు 

సటుబెంతి మందో 

కొర్రిమంప్ ఏ నటుల యూజమాన్యం (కింది, 

జీవించిపున్న దిసే చెప్పవచ్చు. నారడి 

చనిబోయినాదటు. చాలామంది అకాలమరిణం వాతపడారుకూడాం 

ఈ సంగతి తలచుక కున్నప్త ప్వుడిల్లా గుండె యల్షుమంటుంవ, కము 

నీరు కిమ్ముతాయి. వొంటర్పై పోయి బిక్క్కూ బిక్కు ని.౦ంటూ 

ఓ చీకటిలో అనిపిస్తూ ఉంటుంది 
అనురాగభంధాలు వ 

బీవయా[త 

వాటివల్ల మనలో68లిగే మార్చులు ఇగేవిధంగా 

వుంటాయి కాబోలు. పట నారి (పతాపరు[దీయ నాటకం ఆడు 

తున్నాము. మాలో నృతాాసికి ఆభఖండ మైనపేరు సంపాదించిన 

మా బ పతలతు స్ఫోటకంపల్ల ఆదినం చసిపోయినాడు. హాలు 

ముందుగా శవాన్ని లీసుకువెళుతునా 

మా విషాగాన్ని వెలిపచ్చుతూ 

నౌగిసునాానా 
పతీ ౬ 

రిని అప్పుచే 'తెచిసీంది. 

నాటకాస్ని కొంతకాలం ఆపు 

చేనాము, వాయ్య వారిలా పోళూపుం పీ ఆడేవారు. మాలాగా 

ఆడుతూపుండటం ఈ జగన్నాటక ధర్మం కాటోలు అనిపిస్తూ 

వుంటుంది. 

మృచ్చకటిక నాటకంతోే చారుదిత్తుడి వే షం వెయ్యడానికి చాలా 

నార్లు [(పయిత్నంచాన్తు శకారుడు వ్హైమా లసికూడా వుంటూ 

పుందేది. ఒకి చేషంజేస్తూ పులొకిదానిమీదికీ రిచిషో 
తీరరాసి వొక వె్నెరికోరికా అనిపిస్తూపుంటుంది, ము[దా 
రాక్షసంలో,ో వేషానికి నాస్టాల్యంవల్ల హ్. తగకపోయిన్నా 

చాణకు!డి వేషంమీడదికి ప్రేం పరి గేత్తూతూ వుండేది. సా 

తోకసుడీ వేషానికి తగుతానని నా క తేలుసు | ఈ నాటకము 

మేమెప్పుడూ ఆడలేదు. ఇలా తీరనికోరికలు నా నటనాజీవితంలో 

ఎన్నో వున్నాయి, ఈఊఈలాంటివిలా పొందుపడి వుంటూ వుంటేనే 

కాని జీవితం న వుంటుంది. 

కొన్ని కొన్ని ,పాంతాలలో నేను డాక్ల కర్టరునని చాలామండికి 

తెలియదు. నాకు తిగిలింపబడ్డ ఆ కద్దానికి ఏమీ అర్హం లేదను 

కుంటూపవుంటారు. కాని నటనా కవృత్రి నాకి ఓ గంలి” కంె 

ఎరక్కాడుగా నాతల జ్ కెకి క్ర నన్ను | ఆడించలేదు. తరువాత నా 

ప్రవ వపలా పెద్ద 'కాఖీలున్నాయని చెప్పవచ్చు, అప్పుడప్పుడు 

వడం నాకు 

"నేను రంగస్థలంమీద రనబడుతూ పున్నప్పటికి, కొంతకొలం 

అయ్యేసరికి "సేను సినిమానటుడిగాకూడా పరిణమించానుం 

కారణం 'సేను మొదటిసారి సారధివారి “వ మాలపిల్లిలో సుందర 
రామశాస్త్రి వేషం వెయ్యటం, చాలామంది నాకు మొదట్లో భయం 

సెట్టారు, వ'/౧8౮౯ సటనకూూ సినిమా "నటనకు, హిమ 



శకాంతర ఖభేదంవుండని. వేనుకూడ కొంత జంకుతో పే (వవే 
'శింళాను, కొని మొదల్లో సే (పాణ్యపదమైనటువంటి నా మీసకట్టు 

ఈ వేషానికని తియ్యవలనివచ్చింది, నాకది అకుభంగా తోచింది 
కొన్నిరోజులు విపరీతంగా తటపటాయించాస్తు చివరకు నా 

తల్లిగారి అనుమతిని తీసుకొని ఆమకు (పదిక్షణం చేసిసాగిలపడీ 

కీ; శే।[రామ (దిహ్మముగారికి ౮/68/౧277 ఇచ్చాను 

ఈ వివంగౌ ;--- 

గ ౧0070/64-05/6౮ ౧770 6౮04౮” అంటూ, 
వ రం, ఆ మీసాలు గొరగకముందు మా _గ్రొ.గ/ గ, 
వో కొబ్బరికాయ నా తలమీదగా లిప్పి దృిప్రితీసి వాలేశాడుు 

తవంవాత నన్ను గాడెక్కి పారేయించాను్సు లేచి గొంగవాడి 

అద్దముందుకు పోయి నామొహం చూసుకొన్నాను, 

'వెంటసే ప్పు వచ్చేసింది. తరవాత సిగ్గువచ్చింది, తరువాత 

రెండూ ఆటూ ఇటూ పెనుగులాడినాయి. “నాలో నాకొక 

భంగినవ్వుకు దురతంబిన బైన, చింతాబోతిన్"' అన్న ఆ హారిళ్చం 

4దుడి పవ్యాం జ్ఞాపకం వొచ్చింది, ఎందువల్లనో గాని ఈ వేషం 

చాలా దాగుందనో (పేక్షకలోకం ఖూపించారు... గోడమీద పిలి 
వాటంగావున్న "నేను, దీంతో మీద కొంచెం 

కాలూముకొవి నిలబడ్డాను, మాలపిల్ల పీవ్యూ రోజుససే నాప 

పెద్ద వ్యాధి _వారంభించింది; ఆపరిమితమైన బాధలతో. అదే 

శజ/7క శరిరం గౌ పరిణమించింది, సారథి 7/12 ా, 
వారి మెడమీద నా ఆ్మళయమిచ్చామ. మహానుభావుడు డాక్టరు 

"కేశవకౌయిగారి హ న్షవాసిపల్హ సపెన్సిలియన్ లేని ఆ రోజుల్లో 
మృత్యువు నోటనుండి బయటపడ్డాను మూడు నెలలక్కి ఈ 

వ్యాధికి కారణంగ 'సేను దాగా పరిశీలీంచి చూసే స్తే ఫిల్ములో సడు 

నాయిల్లు తగలపడి పొయ్యేటప్పుడు అభినయించిన దృశ్యాలు. 
వెటబోలు, కిరసన్ పోసి ఆ కృతిమ గృహాన్ని తగల పెట్టారు, 

నావీపుకు ఆ ౪గ దాగా తగిలింది. ఆప్/0/ 70/౧గ6 

కూడా చేయటంవల్ల పూపిరితిత్తిలో ఒక ధాగానికి గాఢంగా ఆగ 

తగిలి ఫళ్గిపొయి వుంటుంది. ఆదీ ఇంత వ్యాధికి కారణం. 

సనినిమారంగ (పవేశం నా ద్గ్గర నుంచి పెద్ధ కస! న ఇస 

మొదటి రోజుల్లో "వేను చనిపో యినాసని కూడా ఏదో "ఫే పపర్లో 

వడ్డదట రామ[బ్రహ్మాంగాలికి ఎనరో  ిలిషపోన్ చేశా 

సుద్చారాపు _బ౩కివున్నాడా' అని, ]శ/౧౧౧ ౬౭౦ ౧౫ 

౪౭/0 72౫46౧ 2/౧౯ - మా మేడమీదపే వున్నాడు' అని 
జవావిచ్చానసి వారు నాతో వెంటనే చెప్పారు. ఇదివో సీలి 
వా ్ గౌ పరిణమించి నాకు పునర్జీవనాన్ని ఇచ్చింది, నా జీవిక 

చర్యతో సేను గడిచిన గండాలలలో ఇది రెండవది. నాకేదైనా 

పుణ్యలేశముంటే గడిచానేో వీటిని లేక నామీద ఆధార పడ్డ 

కుటుంబం యొక్క ఆ దృష్టమో_ తపః ఫలమో నేను చెప్పలే 

కుండా, పున్నాసు, చావు ఎలా వుంటుందో నాకు తెలిసినట్లు 

మరెన్వరకీ తెలియదనుకుంటూ వుంటాను. దాని అకార ఖీకరా 
లను కఫ సంపూర్ణంచూ ఏ, ఆనుభవించివున్నాను గనుక 

చాలామంది నా సుందరరామళొాన్స్హ్ర వేషం మహాదాగుందని 
(పశంశిస్తూ వుంటారు. నాటోటి స్టూలకాయు డెవ్వడ్డై నా బుుర 

దెక్కించి మీనాలు గొరిగించ టా సక్తి సిద్ధపడితే నా నాకన్నా బాగా 

నటించే వాడేమో అనిపిస్తూ పుంటుంది. “కారణమేమంటే, వేష 
భానల దగ్గరనుంచి అన్నిటిలోను వాస్తవికత ఆరాధించి పూర్ణంగా 
'ఇశ్యేకం చేనుకుం'పే నేగాని సినిమానటన తవ "పేకుము ఆశయా 

లాం 

ప్ 

లమ్మ సార్థకం చేనుకోలేదు. ఇదే డాని కీలకం, 
మరో" విషయం, పూరికే జాషకం వపూన్నది వొద్దన్న కొద్ధి, 

“షావుకారుిలో *చె.గయ్య” వేషానికి మళీ) నా జుట్టులో కొన్ని 
గట్టి మాప్పలు చేయవలని వచ్చింది. ఆ రోజున కొబ్చిరికాయ 
దిగతుడుపు, మా *గోఖలే' తీనవేళాడు. ఆసాంతానికి అద్దింలో 
చూసుకొన్నాసు, ఈనారి కొంత దుఖఃమూ, అఖండమైన 
భయమూ నాతో వెంటనే కలిగెనాయి. ఎందుకం మే నా మొహం 
నా తిండిగారి మొహ౦లాగ తయ్యారు అయిండ్కి *నాకు కూడా 
ముదిమి వొచ్చింది కాటోలు ఇహా జ్నా/త పడకపోతే వీలులేదు 
అనిపించింది, 

నా తం్యడిగారు స్ఫురణకు రావటంవల్ల వారిని అగారపరస్తు 
న్నానా అనిపించి పెట్టరాని దుఃఖం వచ్చింది, 

నా జన్మలగ్నం హ్ 

టళో ఉందు, తగ్గు 

పెట్టిన 'దె దై వంకప్ప. 

నాటకొల్లో 

(ప్రస్తుతం ని మానటన ఆత క్కె 

మొ/స్లలకు బ్ మ. ఆ కాసు 

వేసూపుంటాను, 
దీంట్లో పవ వల అసి నన్ను ఆప్పుడి ప్పుడు 'స్నుహితులు 

పళ్నిన్తూ పుంటారు. 'సేను తేల్చి ఇప్పటాసికి ఎప్పుడు చేత 

కాపడిం లేదు. నాప్య్శాతిలను సేను వోపినంకవరను 
ట్రక్ టం చేసుకొని ఆరాదినాను, అంతే దాని ఫలితం 
(పేషీక లోకానిది. వారీకే ఈ వీమర్శనలకు హక్కూగాన్ని నాకు 
లేదు ఆఅసిపిసూపుంటుంది. “దాగున్నదం టబ? పొంగిపోను, “బెడిసి 
పోయిందం -ప్రః స్రుంగివోను. ఏ1దుఃఖాల తారతమ్యాతల 
ఆచూకి య ఉండా వ్ఫ; చన్ననాటిసుండి యింతపురికు 

దురదృష పరంపరతో దొర్లించుకుంటూ పచ్చింవి. వసు 
మొండిజీవిని గనుక న నాస్యామికి లఅత్పార్చణం చేనవొని చెంకిట 
దాసునై యాను. *తొండ ముదిరింతే ఊసరివిల్లి” ఆఅస్న లోకో త్త 
లోకో కిస, అ నోటపే కొంచెం విస్తరించే సటుడు ముఏ౦తే 
నంవివా( డు రగొుడు ముదిరితే రామభక్తడూ' అనవచ్చు నేమో 
అసుభవజ్ఞులు మీరు కొంత పరకొాయించి ఆళోచించండి, 

ఇరెండూ ఒక్క జీవిలోసే ముదిరితే ఏమబృతాచోకూడా మకీ 
దొగా ఆలోచించండి, వేునయోగి ఆపుడాదేమో | కొంతమంది 

సటుల జీవితాలు ఈ పంథాన నడిచిపోయినయి, తన జగిన్నాట 
కాన్ని వెక్కిరిస్తున్నట్లుః నాటకంలో ఉపనాటకాలను మనం 
ఆడి టంపల్ల చిపరకు వమునకు జ్ఞానాన్ని _పనాదించి కిట్టుకొయ్యకు 
తెచ్చి తన దాసులను చేసుకొంటాడు పంచేనాడుమరి ! 

ఈ ర0దుకోక [ిగ74/౧0 లో కూడా పాల్గోంటూపుంటాను 
దీంట్లో “నటిస్తున్నా సనాతో మాటలతో 6కృ్యతిమనటన” 

చేస్తున్నా సనాలోపేను తెల్చుకోపండా వున్నాను. దీనిలో “వట'సే* 

చాలా రష్టితిరి మైనదిని నా నాథ ఠు ఆర్చి మైంది. 

దాబూ | “జీవివమేమో న ఎవడినిర్ణయం 
ఎన్నాళ్లో, ఎవరికీ తెలియదు, కాసి జీవితంలోని ఘట్టాలని 
"౫౭౧౦౭ 7౦౫7౯) చేస్తే క అందరం గట్టిగా 
కోరికపడతాము దీనికి ఏమాత్రం వీలునేకుండా ఘటించాడు 
దైవం ఆసలీ విశ్వసిర్మాణంలో స్తే ఎంత తన్ను స్నకన్నాా ఆనాటి 
'రేమ్ చెలపాయ్మ ఒరేయ్ నుందాయ్, ఓరేయ్ పటుందాయ్ 
శు రేయ్ సరిసింహమ్,” అన్న తోటల షో వస్తాయ ? రావండి 
బాబూ |! ఆయ్యా ఏనా టికీ రావు | “ఎందుక ఉట్టిపే వగచంట 
మా వేంకమ్మ త్త త్తలాగ$ | 

ఠరూడ్రా ఆప్బిడె ప్ప) వేషం 

ఖ్ ణే 



నాటకాలు - యు ఫు సం. 
ధారొ 

ఇంకా చిన్నతనం, వచ్చీరాని రెక్కల్లాగా తెలిసీ తెలియవి 
డఉ।హలు. నెకండ్ ఫారమ్ కాబోలు చదువుతున్నగుర్తుు చదువు 

"పేరుతో బడిక్ తాకట్టు పెట్టిన లేత్యబతుకు, ఎక్కడన్నా నాట 
కాలు సినిదూలు అంటె యావ పట్టుకుసేది. పెళ్ళి తప్పకుండా 
చూడాలనే అశ ఓ వేపునా, తీర్ నాటకౌనికని బయలుదేరితే 

అమ్మా నాన్నా అదిలిస్తారనే లయం ఓవేపునా ప పట్టుకు పీష్కా 

తినే రోజులు, ఓసారి మాఊఖో ఎన నాటకం ఆడరారని తెలిసింది 

ఆ భోజుర్లో నాటకాలు అంటే ఓ ఒం టెద్దుదండి, కొన్ని 

రంగుల కాగితాలు శప్పులమోతలు, ఇవి చు తమే మా8ర్ధ 

మయ్యేవి. నసాటకొసికీ ఇంట్లోంచి ఎవరైనా బయలుదేరితే దాగుం 

డును. వాళ) కొంగుపుచ్చుకుని పముసమూ వెళ్ళవచ్చు అనుకు 

న్నాను, ఇంట్లోవాళ్శందర్ని రిడిలించి చూచాను, 

తప్ప ఇంకి్వరూ నాటకానికి వె శృవాళ్లు లేరని తేలింది. 

వం. మామ్మకు ఆ కబుట్లా ఈ కజుర్లూ చప్పి అప్పటికి 

మి తెలీకపోయినా నాటకం చాలా దాగుంటుందని మామ్మకు 

న్ మెల్లిగా ఆమెను మంచిచేసుపన్నాను, రాతి పదిగంట 
లద్యేసరికి అప్పటిదాకా అమలులోఎన్న గ్యాన్ లైట్ల వెలు 

గులు, చిిరనెత్రి యీనాదిపిల్లల నోళ్శలళోంచి వెలికివస్తున్న 
ఆకచుట్టల పొగలు (కమంగా "మాసిపోయి పర(జహ్మ (పార్థ 

సతో కిరతీశారు. మేముకొ న్నది పావలాటిక్కట్టు. 
మామ్మ నన్ను చంకి సేసుకువి టిక్కాట్టు లేకుండా తీసుకుని 

వెడం. కొచెం చిస్నతనమనిపించినా తప్పలేదుమరి. ₹6 
తీససె ఓ విచ్మితమైన అనుభవం గ్యాస్ లైట్ల వెలుతుర, 

రంగురంగుల చమ్కీకోట్లు, కత్తులు, దాణాలు. ఆంతా ఓగమ్మత్తుగా 

ఉంచి వేషాలు వేసుకున్నది మనుష్యురేనసీ వాడూ మనలాటి 

వారేననీ ఒక కవి (వాసన కథను మనకు వాళ్లు అభీసయించి 

చూపిన్తున్నారన్సీ ఇన్నితెలి'సేవికాదు. ఇవ్పుడు "దాగా మొద్దుదారి 
పోయిన ఇ! (తవ్వుకుందా మని యెంత (నయత్నింిచినా 

అంతునొరుకిని ఓ అద్భుతమైన ధావం. ఇప్పటి యీ నాధ్యమైన 

థ్ క్త్కి ఆందిని ఒక సిద్దానుభవం, మామ్మ ఇంటికి వస్తూ అస్నది, 

ఆ కృష్ణుడి వేషం మీనాన్న యింతక౦టె దాగా వేస్తాడు, అని 

అప్పుడు మొదటిసారి తెలిసిందినాన్న వేషాలు వేస్తోంని' నాలో 

నేను నవ్వుకున్నాను. నం! వేషాలు వేయడ మేమిటి? 
అని ఎందు కనుకున్నానో సేను చెప్పలేనుగాని 
మా.గం కలిగించి. 

జామా మ్స 

స్, 
ఆల 

లికి 

ఆశ్చర్యం 

అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఒ3౩టి మృతం మిగిలింది. నాటకా 
లంటే ఆసక్తి అచెందుకో తెలీలేదు. తిలుసుకుందామనుకున్నా 

నావల్ల కౌొదనుకంటాను.. మరోదిశ గడిచింది. “తెలుగునాట 
మారుమోగే సేర్లతోనిండి తొణికిపోతున్న కీర్తితోయీ నేల 
మీదసే ఆ సేపలు పుహానటులు జన్మించారు. ఒక్కొాక్క-జీవితాన్ని 
వెలబోని ఆనుభవాల్ని కలబోని అజరామరములైన వ్యాతలను 

నొథి ల ఆ 

సృషించివ వ్యప్తలను మన మీశాడు మవస్సుల్లో జ్ఞానకౌయిగా 

మార్చేసుటున్నాము, ఒక్కొక్క కళ కీవిధమైన దౌర్భాగ్యం 
పెజంతుంది. ఎన్నో సంవత్సరాలుగొో క్ఫృ దేసీ 'దేశంయావత్తూ 

పులకింపజేసిన మహానటకులు, మహాకవులు, మహానటులు- 
వీరంతా మనస్సులో ఏమూలనో చెదరని అక్షరాలుగా, మారని 
సం ఫ్కారాలుగా నిలచిపోయారు. నీ మొగం నిన్నమొన్నప్పట్టావు 

నీశేంతెలున్తుంది ఖ్గ అన్నారు నాన్నగారు, 

“అవును ఇప్పుడు నటులు లేరంటారా ?' అన్నాను. 

“ఉన్నారు. వాళ)నాటకాలు చూచి మాట్లాడు, అందాకో సికు 

తెలుసుకున అర్హ తలేదు” అన్నారు, కాటోలు ననుపన్నారు, 

1017 ఆన్ గుద్త ఓ న్నేహితుణ్ణి య. ఒకపల్లిటూరుకి 

వెళ్లాను. అప్పటికే “పెల్లెటూళ్ల మొగొలకి ఫ్ ఫస్పొడర్లు బాగా 

అళముకొన్నాయి, ఓసంపన్న గృహ స్థలయుక్క పూరికొట్టంలో 

ఆనాడు నాటకం షళ్లీ ఇన్నాళ)కి నాటకం చూడ్డమ న అదృష్టం 
పెట్టిందికిదా అనుకున్నాను, అసలే డ4రుదిన్నది- కాని ఫల్లెటూళ్లు 
వ్యావార 'కేర్యదం కాపడం వల్ల జన౦ కొట్టంని౦డా కిటకిటలాడి 

పోయీరు. మళ్ళిమాట్లాడితే పెటపెటలాడి పోయారు. నాటకం 
కంటాక్టరు మావాడికి బంధువు, అంచేత గొప్పకోసం మావాడు 

అయన్ని నాకు చూపించాడు. అతని వాల్నకంచూస్తే నొకు నవ్వు 
పచ్చింద్కి మసిషి ఎక్కడా సేల మీవ నిలిచేల్లాగా 7 లేడు, అసలే 
[సను కిండిలు కేరిన శరీరం కొంచెం ద్వంద్వనమాసంలాటి 

మన్ష్కి వి/౧హ వాళ్ళంలా వేషభాషలు అభళ్లు మెళ్లున తిరుగు 

తున్నాడు, ఈయనెవరు? తనన 'సేను, మా బావ కంటటాక్తరు 

గ స మావాడు, ఓచే బర్త ఫలహారాలు, మరోచేత్తో వీడీకట్టల్లు, 

మతో చో రెండునీసాలు (గప్చుప్స్ తీసు 

ఠుసి కర వెళ్లాడు. మాకు నన్నీ ఆపరా యు కౌని 

వ. చూద్దామనే 'దీక్ష వల్ల నాకేది పట్టలేదు, నాటక౦0 

కురుతే (5 ్టుల పేద్ల నేను (వత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు, 

మీరే ఊహించుకుంటారు అరంగుళంమందం సీల, 1రంగులోంచి 

పూడుకుపోయిన కళ్లు రేరిపోతుండగా (గప్చుప్స్, కృష్ణభగ 

వాసుడీ ఫ్యాక్టరీ కూత గొంతులో నుండీ నచ్చే సవారీ మోతంగ్ 

తులతోను, “సీమటపాకాయలా  అదిరదిరిపడ్: తున్న మని 
వాటా వెలిగించిన అర్జునునితో ను హాల్లో మనుష్యులకీ ష్. 

తిరిగి పోయాయి, నామట్టుకు 'సేను ' మిత్తరపోయాను, పాపం 

ఆయనెవరో దుర్యోధనుడు రీవిగా చక్కగా నిలబడి (పతి 
అంగు౪ఖమూ నటించాడు. (పతిపద్యమూ,నటిందాడు. కచ్చేరీ 

చేయలేదు, చేయడు. ఇంతలో ధర్మరాజు కంఠం వ్తెరను కూత 

కూసింది, తక్కిన పిల్లపిల్ల పాత్రలన్నీ యధాశక్తి అరిచాయి, 

నా నాటకంతో వచనంగాసి దాని వెనుకాల భావాలుగొని 

ఆందలేదు. తెల్లవారు జొమున వాలుగు గంటలదాకా ముచ్చలైన 

ఓ గ్రే రో దశ్రాలూ, 
జవ ప! 



మూడువందల పడ్యాలతోో రమ్యమైన 'ెట్టింగులతో, కొట్టం 
హోలులో నాటక కళాయోష అఆర్యాతికి అపవులించి నిద్రపోయింది. 

పెన నేను చెప్పిన కంటటాక్టరు ముఖం చేటంతయింది. బహుళా 

కలక్షన్ బాగా వచ్చి ఉంటుంది. ఏం పంతులూ మా ఇంట్లో 
నాలుగు రోజులుండరాదూ అన్నాడు. లేదండీ వెళిను అని 

వచ్చేశాను, అప్పటినుంచీ కిరాయి నాటకాలవ్యవస్థ మీద ఓ విధ 
మైన ఏవగింపు కలిగింది. నాన్నగారితో అన్ని విషయాలూ 
చర్చిద్దామనుకున్నాను. గ్యానులై ట్ల కాంతులు చమ్కీకోట్ల జిగ 
బీగలు, సవారీ మోళపంగీతాలు మినహాయిస్తే నాటకకళ ఎమన్నా 

ఉన్నదా అని అడిగేశాను అ తోజుల్లో ఏర్పడ్డ ఉకోషం 

నిలవరించుకోలేక కర్తిదూళాను, ఆగరా నాన్న ఇవ్వాళకన్ను 

తెరిబావో లేదో కొంచంమరి వెనక్కి. తిరిగి చూచుకో అన్నాయి 
నాన్న, 

ఏనాడు ఈ నాట్యకళ పుట్టిందో పాపం ఆదిదేవుని డమరుక 
నాదంతో అమ్మవారి చరణ మంజీరశింథానాన్ని (శు9ంలిపి 

వెండిండకొమీద ఏనాడు వెలినిందోో అవ లాస్య మో తాండవమో 
తెలీదు, ఈ గడ్డమీద ఎవరైనా దేవుళ్శతో దియ్యాలతో ముడి 

"పెట్టుకోందే విద్యలు రాణింపునకు రావనుకొని అలాసే చాటింపు 

చేసువన్నార్ము ఈ దేశం నాంస్క్బృతికంగా దివదో[ కులు 

వెలిగించిన వైదికయుగిమది, భారతావని ఆంతా హోమధూమ 
మావరించుకొని బుత్విజుల వేదనాదాలతో ఘూర్ష్ణిల్లుచున్న 

పవ్మితచర్శిత నడుస్తున్న సమయం. భరతముని చెప్పిన నాట్య 
వేదాను సారంగా యజ్ఞయాగాది (కతుపుల్లో నాట్యకిళా సరస్వతి 
పలికి గడ్జె కట్టిందట. భరతముని నాట్యవేదం అ సేకకాలాల్లో 
అనుస్యూతంగా ఆఅనుసరింపబడుతూ వచ్చిన నాట్య సంపదాయ 

లప దర్చణం. అటు సాహిత్య ర0గాసిక్కీ అటు నాట్య సంగీత 
రంగాలకు, ఆఅమాటకువ'స్తే అన్ని కళారంగాలకూ శరో ధార్యమైన 
(పథమ [వాిమాణిక (గంథం, ఆ దినాల్లో తాం కా:ురవధ, 
(తిపురదాహము, సము.దనుథనము మొదిలైన కథానికలను 

దేవవేశ్యలచేత భరతముని (పదర్శింపచేనేవాడిట, అసరీ కళ 
భరతునికి (బహ్మ దేవదత్తమైనదట, భరతుడు (ల) రసాన్ని, 
నటనారీతులను, నాట్యక ళాదర్శాలను, సంగీతసాహిత్యాలను 

మేళవించి తాను చేపిన యీానాట్యకళా తపస్సున కొకశాళ్వతతి.0 

కల్చించుకోడానికి ఇలా ఎన్నో విషయాలు చెవ్చాడు, ఆ నాటి 
నృత్త, నృత్యరీతు నీ విశాల ధారతపర్షంలో మూలమూలలకూ 

వ్యాపించాయి, (వాంతీయ సంస్కృతి మ్నుదలతో థిన్నరూపా 
అతో వెలిశాయి, 

అంధుల భరతనాట్యము, కూచిపూడి అని పిలిచినా కేం 
యులు కథానిక అని పిలిచినా, ఉత్రరాదివాః మణిపురీ అన్నా 
దేశ దేశాలతో ముఖ్యంగా ఆసియా అంతటా వ్యాపించింది 
భరతుని నాట్యకళ, ఈనాడు (ప్రపంచ చేశాలన్నీ భారతీయ 
నాట్యకళ ఒక యోగమన్కీ ఒక తపస్సనీ విశ్వసిస్తున్నాయి, 
ఇది కేవలం అభ్యాసంకాదు, పూర్వజన్మ సంస్కార ఏలము, 
(దొహ్మణీికముల,ు ఆరకణీముల కాలం వచ్చేసరికి భరతుని 
నాట్యకళ భారతీయ సంన్కృుతిలో అంతర్వాహిని అయినది, 
భరకుడు నాట్యకళప పర్యాయమైపోయాడు. భఠతముగా 

మారాడు, చర్మితలో పుట్టిన ఏ రాజవంశ చర్నితమును 
చూచినా ఆది కళాపోషణక కాణుచి అనిపించుకన్నది, అనగా 

భరతుని (గంథం మేరకు నాట్యళశాలలు నిర్మించి నాట్యకళను 

పోషించినదే, పోనుపోను యీ అభిరుచి పరిపక్వమైంది. కథలు 
చాలలేదు. ఆవ్య క్ర భావనాషార్గంలో సహృదయులకు రసప్యంజ 
నానికి ఆదరవులు దొరకలేదు. ధారత భాగవత రామాయణాలు 

బంగారుగనులు, సారస్వత తపస్వులగు మహనసీయు లాగనులను 

తవ్వారు, బంగా రుముద్దిలు వెలికి తీళారు. రసంలో రంగరిం 

చారు. వేలకొలది నృత్యగాథలు వెలిశాయి. మనకు తెలిసిన 
ఏ రాజుల గాథలు తీసుకొని చూచినా యీ నృత్యకళాపోష 

ణము అంతపముందుదాకా నృత్యగాథారూపంలో జరిగిందని 

చార్మితక సాక్ష్యం వినవస్తున్న ది, అయితే ఇక్కడ ఒకవిషయం 

సంభాషణారూపంలతో ,రసపర్యపసాయిగా, శిల్చాకృతిగా, 
విస్పష్ట నాటకరచనము థాసునితోస మొదలళైనదని విమర్శ 
కులుహి ఊస్తున్నారు. వేదాలలోను, ఉపనిషతుల్లోను కను 

పించే వాకోవాకములున్న వికదా? వాటిమా"పీమిటి* అనీ కొందరు 

(పళశ్నిసారు. అవును. ఉన్నవి. అవి వాకోవాకములేకదా? 
వాకోవారములు నాటకా లపుతాయా? పోనీ వాదంకోనం అంగీక 

రించినా భాసుని నాటకాలవంటి శిల్బ చమత్క్బృకతికి వానిలో 

తావులేదుకదా? మనం ఒకవిధంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఆదర్శ 

(పొయాసలై న పూర్వరంగాలు కావచ్చు, సరిగా ఈ కాలానికే 
నాట్యకళనుండి నాటకం విడిపోయింది. అంకఠపముందు నాట 
కాలు లేవని చెప్పలేము కాని పెైనచెప్పినటు కేవలం స్వరూప 
నిర్ణయాలైన తొలిరేఖలు, కాళిదానుపేర్కొన్న తొలినాటక 
కరలలో భాస సౌమిల్లకాదు లున్నార్హు వారందలూ 

ఈ నాటక్టపపంచానికి సృష్టికర్తలుకావచ్చు, ఇలా నాట్య, 

నాటకకఠకళల సందింధాన్ని మసం ఉశహించవచ్చు, దీనికో 

ఉపపత్ధి కూడా ఉన్నది, మానవ స్వధావం మరీ పసితనంలో 
నిర్ధాశయిమైన భావాన్ని అనలంకృత కేంద్రంగా ఊహిస్తుంది, 
కొంతకాలమైన వెనుక తన ఆలోచనలన్నిటికీ ఒక విస్పష్టమైన 
రూపంకోసం (టపయత్నిస్తుంది, 

నాటక కళలో నాట్యంలో వలెనే దర్శితములైన కొన్ని 
రసలోకాణన్నవి, నాట్యంలో ఆంగవిన్యాసంవలు హస్తము[దా 

దుల వల్ల సంగీతాదులవల్ల మనలో ఆ సేక జన్మాంతరాలనుండి 

పుందీభవించి ఉన్నవాసనాసంస్కా.రాలను వెలికి చేపడం అసే 

[(పయక్నం జదరుగుడుండ్నిి ఇక్కూడే రసనిద్దాంతం లీనమైఉన్న ద్క 

(పతిమాసవుడూ తనలో నవిడీరృతములై న భావనా సంస్కారాలను 
బయలుపరచుకోవాల సే తృష్పతోనిండి ఉంటాడు, బర్రైన అదను 
వచ్చి వాసనాబలానికి కొరడాతో చరచినట్టు ఒక పదుపుకలగాలి, 

కలిగ ఆసంస్కారం విశ్వవ్యాప్తంగా ఉద్బుద్ధిమొతుంది. నాగు 

దొమును పాములవాడు ఒక దెబ్బచఅచి మరినాగస్వరంపట్టినట్టుగా 

మన సంస్కారాన్ని న్మిదలేపిన కళ (ఏకశైనాకావచ్చు. ఇక్కడ 
నాట్యకళ) తిన అదుపులో ఉంచుకొని మనలను [(బహ్మానంద 
స్మ్యబహ్మాచారియైన రసానందం వరకూ తీసుకొని 'వెళ్లుతుంది, 

ఇదికేవలం నృత్యగాథలకన్న శిల్చసమ్మతాలై సాహితీకౌశలంతో 
విరాజిల్లే నాటకాలప అధికంగా సాధ్యమౌతుంది, పైన చెప్పిన 
స్టితి స్వర్వ్మ్యగహణళ క్రిమానులైన సహృృదియులప, ఇతర 



నూర్గాలు పామాన్యుఇందరాళు. ఆందుకనే 'మనం.. ఏంతకాదన్నా 
నాట్య  విజ్ళానంకం చె చాటక (వదర్శనం .ఎప్కువ 'ఫలవంత 

మౌతుంది, నోట్యవేదక గ్రకు నమస్కరించి ఆయన్మపరివాదించిన 
రసభావాదులను తీనికొని వానిచే నిబద్దమలైన అసేక నాటక 
రాజాలను ఘన పూర్వులు రచించారు, వారిలో ఏ ఒక్కరి 

సాటకరచనా శిల్పాన్ని గూర్చి _పశంనించాలన్నా తడిసి మోసె 

డవుతుంది, ఆది మరోసారి చూదాం. భాసుడు,కాళిదాసు, భవభూతి 

భట్ల నారాయణుడు మున్నగు నాటకర్తల రచనలు బేనిదే 

భారతీయ సంస్క్ట్యాతి లేదు, నాన్నగారు ఇలా చఇప్పుకు 

పోతున్నారు. ఆయనకు ఆవేశంవచ్చిందంళకే పట్టలేరుు తమ 
విశాల సేశాలలో తీవమైన తేశోవిశేషపం పాతరలాడగా చేతుల్ని 

ఆదోలా కదిలిస్తూ తదేకధ్యానంతో ఆయన మాట్లాడుతున్నారు, 
ఒక్క-విషయం చెప్పండిచాలు నాటకాసికీ మవకూ సంబంధం 

ఏమిటి ?) మనం నాటకాన్ని ఎందుకు ఆదరిసాము? "అని 
అడిగాను, ఆయ నిలా చెప్పారు. 

(వతి మానవనిలోను జన్మతః కొన్ని నంస్కారాలు, కొన్ని 

శకులు వాసనారూపంలో ఉన్నవి, వానిని ఒకొక్క కళాస్వరూపం 
ఒకొక్క మార్గంలో మలచు కొని రసానందాన్ని కలిగిస్తుంది, 
మానపజొతి మొత్తం మీద 'తప్పక ఉండి తీరవలసిన కొన్ని 
శార్వత భావాలకే రనళ్వం సిద్దించే పీలున్నది. వానిని భరతా 
చార్యులు స్థాయిభావములని పేర్కొన్నారు, ఈ స్రాయిభావాలు 

ఎంతళాళ్వరతాలో అంత ఆస్వాద్యమానములు, ఇతిర భావాల 

నెన్నిటినైనా తమలో లీసంచేనకొని ఆఅతిరస్కృృతమూర్తి 
మావ్యమురై. 'వెలుగుతవి్ని వీని పర్యవసిత రూపాలే రసాలు అనగా 

రనానుభవం ఒక్క టే నాట్యమునకు పరమవ్యేయం, కనుక 
అభినవగుప్తాచార్యులు రసమే నాట్యమన్న సూ[కాన్ని కమ 
వ్యాఖ్యకు మకుటం కావించారు, రనములో కో త్తరానందము, అది 

అనుభవైక వేద్యమైనది, మరి బహ్య్మాసంద తుల్యము. 'కాని 
(విహ్మాసందముకాదు. కళపల్ల కలిగే ఆనందము విలకీణము 

రమణీయము, (బట్మోనందం 'కోల'పె విశిషమైనది, లలిత కళల 
వల్ల గలిగే సౌందర్యానుభవము దానివల్ల సిదించే ఆనుభవమును 
శిల్పానందము అనపచ్చును, ఈ త్ర్వశాస్రమూ నాట్యశాస్త్రము 

ఇక్కడ ఒకే విషయాన్నిస్పురింప జేస్తుస్నవి, మానవునికి 

సహజంగా ఉండే వాసనారూప సంస్కారాలతో, శబరూప, 
రసగంధాదిజ్ఞానాలతో రెంటికీ పని ఉన్నది ఉపాసనలో 
కూర్చున్న సాధకుడు తన మనోసేేతం ఎదుట ఏదో రూపాన్ని 
నీిబుపుకొని తనసర్వేందియాలను ఆ ఉపాసిత డైవంలో లీనం 

భేసాడు, అప్పటి వరకూ (తిగుణాలు (సత్వ, రజస్తయో గుణ 

ములను) (తిపుటాలు పని చేస చూపి కొంత ఉతమ పధానికి 

వలేదాక ఇవన్నీ నళించి అచ్చమైన ఆత్మానందాన్ని పొందుతాడు 

పాధకుడు, అఆ ఆనందాన్నే అసిర్వాచ్యమన్కీ ఆహాజ్మానసగోచర 
చునీ తాత్ర్వికు లుద్దాటించారు. ఎంత అవాజ్యానసగోచరమయో 
అంతగా ఇం(దియాలతో దనికి పని ఉన్నది, ఆంతవర'కే అది 

విజం, తరువాత మిథ. ఈ ఆ'ద్వెతనిద్ధికోసమే అభినవగుపులు 
నాట్య వేదాన్ని లోళ6కోనం వ్యాఖ్యానించారు. సరే అదంశా ఓ 
గొడవ వన్తుకానికి వద్దాం, నాటకం 'ఆడబోతున్నారు. జన్మాంక 
శీయ 'శంస్కారొల్డు రూపగంధాది వాసనలుకోలగిన సామూజికుడు 

పేకిగ్భృహంటో కూర్చున్నాడు, న్లాంద్నీవిస్తాననల నందీ 
ఇతనిలో ఉన్న _ [పొథమిక శప్తలను (16౫ు648ిరా 
₹జయ16168) నాటకం పశవరచుకొన్నది, " రూపం చూచాడు 

దాన్ని భావించాడు. శబ్దం విన్నాడు. సర్వనాడీమ4డ లము ఓం 

కారనాదంతో పులకించి పోయింది (మరీ (పాచీని నాట్య 

సంపదాయాల్లోో చక్కిని చిక్క సి పౌగంధ్యధూమాలు 
వ్యాపించాయి. ఇలా అస్న శకలూ ఒకే చాతుష (_కితువుపెట్ల 
కేంరీకృలిములైనవి, అసలు నాట్యమే అవ్మకు అనుకృతి 

నాటకిము నాయికానాయిక జీవితఇతివృ తము, ప్మాతలు, వాలి 
మాససిక భావములు, సాహితీ సహకారిములైన సంగీత నృత్యా 
దులు, కలని షపేక్షకుని మావనిక వ్యావారాన్ని లోగొన్నవి, 
మనస్సు, బుద్ది, చితము మున్నగు _పేకకనిలోనవి భూమిక 
లన్నీ ఒకడానివెంట ఒకటిగా అవిష్కృతులై రసానుభపంచేత 
ఆర్జములౌతున్నవి. _ చిత్తమునికు తదాకారాకారి తత్వమసే 

గుణమున్నది. అప్పటివజణకు పస్తువు, వస్తుసంబింధి, వస్తు 

సంబంధము అన్న మూడు "ఆపరణములూ పనిచేస్తున్నపి. కాని 

లోపలినుండి ఆనంద [పవాహం అలివేగంగా ఊటవలె తొలుచు 

కొని వస్తున్నది ఆస్టిళతో మైన చేస్పిన ఆపరిణలు తగుణీఅు 

భేదింపబడి ఆ రసొవంద సాగిరంలో లీనమైనవి. ఆ ప్టైశన్య 

పరిణగరూపమే యీ ఆనందము, ఈ స్థితి ఆమరము. ఆఅవిచ్చి 

న్నము. శాశ్వతిము, ళలా ఎంళిగానైనొ “ఆభివర్డించవచ్చు. 

అప్పుడు సత్యమైనది ఒక్క రసానందిమే. తక్కినవస్మీ 

మిథ్యలు, అవి నశించి ఆమృతిత్నంలో లీనమైనవి, ఇంళిటి 

అనుభవంతో నాట్యాచార,ఠీకిళనము దర్శించి సృడందారు, 

ఈ ఆనుభూతిని ముట్టనిదే భారతీయ నాటకికళక ఎస్నికి లేదు, 

ఇప్పండిర్దమైందా + ఏెసకీ దాటకాస్కీ ఉన్న సంబంధం ఆని 

నాన్నగారు ముగించారు, 

నాన్నగారూ సేనడిగిన అసలు పశ్న మరచిపోయారు. 

మన నాటకాలను గూర్చి పేనడీగేను. మీరేవో 'జెప్పుకుపోయారు. 

జఆలయగునాటకాన్ని గురించి ఏపైైనా "చెప్పండీ? ఆనిమళీ) (ప్రశ్నిం 

చను. *ఆవునవను సీవడిగినది 'శెలుగునాటకొాలను గురించి 

కదూ చెబుళాను భాంతీలయ నాటకాలఫ్నిటికీ సంస్కృత 'నాటకాఖు 

మూలమని మనం సూలంగా చెప్పుకోవచ్చు. దేశకాల పా్యశళ 

ననుసరిస్తూ. దేళభోషాకివులు. తిమతమ. ఖాపల్లో 'గాటకాలశ్లు 
తీర్చిడిద్దుకున్నారు. వాస్ చరిళిచూ స్తే ఇవ్వడు మనం ఆర్టం 

చేసుకు సేరీతి “నాటకాలు దేశభాషలవ్నిటల్లో కొంచెం ముంథటు 

వెనుకగా ఒకసారి పుటినటు తిలున్తున్నది. ఇక్కడ ఒక్క 

విషయం 'చెప్పాలి. (పతి దేశంలోను కళాసాహిత్యాలు రెంళ్లు 
జీవనదుల్లాగా జిన్మిస్తాయి. ఒకటి మార్గ, లిండివచి దేశి 

మార్గ ఆం"బె చిరకోలంగా మనదేశ సంస్క్య్బాతీ సంప్రదాయాలలో 

రూపుదిదుకుని పండిత మార్గాన ఉర్యవసించే కాష్త్రబద్ధిమైన కళా 

స్వరూపం. చేశ అం'కే అయాకాలాల్లో “ఆయా దేశాల్లో సర్వ 

(పజానమ్మశమైన "'మారాన జనరంజిసని వైపే ' జానపద కళా 

స్వరూపం, మొదటిరీతి కొటుకుడు నతక సామామ్మ్యులు 'వడిలి 

వేసారు. రెండోశితిమీద ఆదళో[మానా లున్నా పండిళుళు 

చేబట్టడోనికి మొగమాటపడ కాలు. చివరకు రంతూ రెండు మారాల 
(వళాబీవితాన్ని (కమ్ముకొని 'పోశచి, తెజగనాట యిలాఖీ 



జరిగింది పా?చీనకాలంలో అ'సేక జానపద కళాస్వరూపాలు 

వెల్ళివిరశాయి.. యక్షగానాలు వీథినాటకాలు భాగవతాలు 
తెబగు పగజిల హృదయాల్లో మ అ వురా ని మధురాను 
భూతులుం మార్గవాజ్మయానికంతకీ ఒరపడి దిద్దిన 'తెలుగుక వులు 

వచనాన్ని నాటకాన్ని చేబట్టలేదు, ఆలావారు మార్గనాటక రచనం 

చేయకపోవటం శేపలం మన దురదృష్టం అనిమో(శ్రమే చెప్పుకో 

గలంగాని కొందజటు విమర్శకు లూహెంచినట్టు. తెలుగు నాట 

కాలం టే చిన్నచూపనిగాని, కొన్నిమార్గ నాటకౌలు (వాస్తే అవి 

నశిందాయనిగాన్సి శ్రీనాథుని విధితో యీ లోపం కొంతవంకు 
తీరించనిగాని, అంధ (_పబంధాల యెద్ర్దిడిపలన నాటక రచనా 

వసరం బేవపోయిందిగా నిర్ణయించి చెప్పడానికి వల్లకాదు. ఒక్కటి 

మాతం సిజిమనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మసక పరిచయమై ఉన్న 
రీతిలో కోకపోయినా కొన్ని విధాలనృత్యకథానికాలు, కొన్ని 

రీకులదేశిగాటరకాల త తప్బకు౦ ౦డా ఉన్నవి. ఆంధ శాతవాహనుల 
శ్ 

కాలంనుండి సభాసలుల రాజిపోషణ [కింద నాట్యకళ విరా 2ల్లి 
(ఏ లా పనీ. 

ఉంటుందిని అందియలూ ఊపి గాస్తున్నారు, రెడ్డిరాజులందయా సృృల్య 

కళాపోషకులు, అందులో కొంచలు నాట్యళాస్త్రవ్యావ్యోతల 

వీరంతా జినానీకానికి రసరోకిపు చలివేం్యదాలువేని నాట్య కిళను 

పంచాట. ఆంఢుడు పండితవామరులను వేయవేయి పంపల్లో 

కూరో ఎబెట్టి వాయాాన్నిపెంచా త్తు తండొపూరు స్లాషకతా వాలు 

న యక్షగానాలను ఎకాఎకిని రాజసభలశే ఎక్కించారు. 

తెలుగువారి ఆడదబడచులు మగసాముల సరసన చదువుల అలవి 

వెలిగించారు. తెలుగువారి చదువుల జవాది గుప్పు 

పన్నది ఆంతే_మశ్లీ మన (పెతిభక్షీణించింది. తెల్లవారి ఐలు 

బడిలో సన్నగెల్లి పోయిన దేగీయకళలు మ్షీ తెప్పరిల్లదాక 

చీకటింషమగం-సాహెత్యచరిితలాగా సే యిదీ గిహానమై పోయింది 

హార్గ్య చేశమార్షాలు కిలుస్తాయేమో అను£ఐససం౨కి దీపం కొడి 

గొట్టింది, మళ్లా (కత్త తగా క్రోటిదిపాలు 'వెలిగించాముు 

దేశికళాస్వరూపాల్లో నుంచి యీనాటి నాటకం వచ్చిందిని 

చెప్పలేము, ఆ దూపాలు యిప్పటికీ ఎదుగు బొదుగుల్ల కుండా 

దేశం మారుమూలల స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నవి, కౌదిట్టి దరిదాపు 

/తళాతాది ఉ తరారంలో ధారా;డ, జూదబీ కంసె పెనిల్ (పథావం 
౧ అతి ల తు 8 ౧౧ 

మొదట అనువాద్ నాటకౌలుగాన్ను తరువాత స్వతం[తా స్వాతంత 

నాటకొౌలుగొ మన దేశంతో నాటకరచనా (పదిర్శనాలు పాంం 

భమై భన్నరూపాల్లో థిన్న మార్గాల్లో ప్య కిషొతున్నవి. అలొలి 
షా క్ (ఉం [౪ ణా అవి 

రోజుల్లో ఆం[ధనాటకరంగాన్ని తిలచుకుం టీ హృదయిం 

(దచించివోతుంది. అంధులు ముందెన్నడూ కన్నదీవిస్నదీ 

కౌదు. నిండైన వ్యిగహోలు సీటుగావేషం సవరించి కమ్మని. భాష 
మాట్లాడుతూ లైట్లవెలుగున కమ్మని పద్యాలతో రసలోకాలను 

న. రాగ అ 

ఆవిషగారించుకుంటున్నారు, ఆ[కొత్తల్లో ఊరూరా నాటకనటదూ 

డొలు-రంగస్థలాలు కరవులు, నటులు, మళ్లా ఒరక్కనా రి నాట్య 

కళాసరస్వతి గడ్జైకట్టింది, అప్పటి నాటకక? య. డబ్బూ 

దుగ్గానీ అశించసీ దర్జాపురుషులు తినా కట్టా ఉన్న తీరులంతాకలసి 

నాటకాలాదేవారు, చదువూ సంస్కారము ఉన్న సే పెద్దలంతా రిలసి 

వాటకకళ కీదేశాన ఖండయశః (పతిస్టచేశారు. ఆసమాజాలు, 

అ కవులు ఆ నటులు అంతరించినా వారి జ్ఞాపకాలు ఇవ్పటికీ 
బెదరని స్మ రులుగా హృదయాల్లో ఏమూలనో ఉండి తొలున్తుం 

టాయి” ఈఆనిచెప్పి దీర్హంగా విశ్వసించారు, వారికన్నులు చమర్ని 

నవి, “ఇప్పుడు. ఇదీగో. వీవు చూస్తూనే ఉన్నావు కదూ 
అన్నారు. అప్పటికీ ౫ నాకే అంతుపట్టలేదు, సాన్నగా రందుప 

ఆనవసంరగా ఆళపడ్డారా అనిపించింది. పలక్కూుండా ఊరు 

కున్నాను కాలచ(క0 తిరుగుతున్నది. వర్త్వమానం, నాన్నగారు 

నాటకర9గం దొగోగులను గమనిస్తూ నేఉన్నారు, "నేనూ 

ఆయన ధావవ్యాఫ్యానం వెంట ఊహలు పెంచుకోవాలని (పయ 

తం చేస్తూన్నాను, 

ఆనాడు మా కాలేవీలో ఒక నాటక (పదర్శనం-సందర్భ౦__, 

వ టా న పెద్దసందర్భాని "కేముంటుందిలెండ్కి 

ఏసాంస్క్టాతిక వారాలో శ (పాంంభోత్సవదినాల్లో. మేము మి్యతు 

ల౦ కొంతమిందిమికలసి ఒక గొట్బనా టకాన్ని (పదర్శించాలసు 

కున్నాము, పెపూరునుండి ఎవరో ఓ గొప్పాయనవచ్చి ఉత్ప 
వానికి అధ్యక్షతివహించార్హు నాయంతం నాలుగున్నరియ్యి 

సరికి కళాళాల ఆవరణమంతో రంగుకాగిశాలతో అలంకరించారు. 

రికార్జుసంగితాలు, సీతాకోకచిలుకల్లాగా రింగురంగుల నైలాను 

లలో ముహూబెన ఆడపిల్లలు 'కొత్తరకాల వేషాలలో దిగిన 

విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుకు ఆవరణం కిటకిటలాడుతోంది. 

మామూలుగా అపస్వరాం పంచేమాతరం, ఉపన్యానాలూ అన్నీ 

అయ్యాయి, తెరవెసకాల మా మాస్తామండి మాచేత నాటకం 

ఆడిస్తారు. అంచేత ఆయస ఏర్పాట్లతో సతమతమౌతున్నారు, 

మధ్య సుధ్య అల్లరిష్మరాళ్లు దమ్ములుపీల్చి ముఠాలు పక్కకు 
(తప్పుకొని పాగమబ్భులువదిల్కి సగ రెట్లసు పాంటీ జేబుల్లో దాచ 
డాన్ని అథిసయిస్తున్నారు, అరోజు నాటకం పేరుకొని, 8థగానసి 

గుర్తులేదు. పదర్శనసముయిం కావచ్చింది, మైకుతో మా కార్య 

దర్శి మహోళయులారా |! అని పెద్దగా అరిచాడు, జసమంతా 

ఆరిచారు. కొద్రిక్షణాల్లో నాటకాన్ని [పారంథింన్తాము. 

ఆఅఆందాకొ నిశ్శబ్దంగా. ఉండమని ఘా (పార్ఫిన. అని శేడియో 

కటి 

గొంతుతో అన్నాడు. ఇంతలొ తెరలో కలకలం-(గీన్ రూము 
ఆడిటోరియం కన్న నాలుగురిట్లు [కక్కిరిసింది. రింగిస్త్పలం 

గిం (౪ 

మీది ఒకి (డాయింగుటూము నాయకుడు కాల్చుకోడానికి 
(తినను) ఒక తువాక్సి కొందిజటు నాయకుల టొమ్మలు, నాటకం 

'తెరవెసుక వోహోాకొారాలు మొదల్డె న 

దిదొయి ౦చి (వాకాడు 

వొడికి రచియిత పేరు గుర్తుంటుందా? ) ఆస్ని 

కున్నాము. మాలోమేము మూట్లాడుకొ 'సవన్నీ 

యని ఒక పూష్షరు పచ్చి చెవ్చారు. , మైకు 

పచ్చని నై నైటుకిర్షన సు వెనకొల (వ్రంప్ట్చేయ 

ఆల ంతదూరాన ఎలకి9షయను (చతుర్భుజ 

శంఖచ కౌల్లాగా స్పాట్లై ట్ యుదిలైస ఆయధాలతో లి లోపల 

ఇంకోమైకు దిగ్గర కారా నెట్ విద్వాంసుడు కూర్చుని ఉన్నార, 

చచ్చిచెడి వాతల విన్నఖాల్లై తతీశాము. మొదట మా 

నాయికుడు బయలుదేరి (ప వేశించి, తాను (పేమించివ ఆషహ్మా 

యిని గూర్చి ఆధునికంగా అహ్బాదళవర్ణనలూ చేయాల్హి ఇది 

స్వగతం, ఈ వర్ణన చేసేప్పుడు అ(ప్రాంతంలో నే పిల్లతండడీ 
ఉండాల్సి అతడు ఇదంతా విన్నాడు. తరువాత దృశ్యంలో 

కూతురును మందలించడ౦, కూతురు నినిమా నాయకలాగా 

లి న అగ్నెిశ్వాలల్సు 

రావాలని హ్ శ బ్ 
(5 

రలచయిత 

యూ వ 

లో 
[౯ 

1 0! 

రై) 

ర్త క స్ట్ 

కలో విసిపిసష్టున్నా 

ఖ్! 
ఆ 



ఏడవడం చివరికి నాయపడు పంఘాన్ని దేశాన్ని, పవిత 
(పేమనుగార్చి కొన్ని ఉపన్యాపాలిచ్చి (చేతిలో తుపాకి ఉన్నది 
కనుక ఆడియన్సు భయళప్తలతో, 'ఫంటార. చివరికీ కాల్చుకో 
చోతుండగా మాళ్లీ నాయిక తండడితోసహో వచ్చి అతన్ని మశీసు 
కుని పెళ)చేసుకోడం - ఇలాంటి సన్నివేశాలే కొన్ని ఉన్నవి, 
తీరా తెరతిళాక (వాంప్రయి గొంత కమ్మగా నటనతోసహా వినిపిం 

చిందట,  మాశెవరికీ ఫోర్షనురాలేదు. ఆడవేషం వేసిన 
కు(రాడు బొద్దుగా ఇప్పటి సినిమా హీరోయిన్ ల నైజులో ఉన్నా 
అలవాటు చోప్పున మీంసమీద ఓ మాటు చేయి వేసుకున్నాడు, 

అడియన్స౦కా ముక్తకంఠంగా చెయ్యిమార్చు అని అరిచారు, 

చివరిసీనులో మళచిసీళ) గ్లాసు మరచిపోయాం. తన [పియురాలు 
(వానీన ఉత్తరాన్ని 'చదుఖకు నే ఘట్టంలో జేబులో ఉత్తరం 

లేకపోవడాన నాయకుడు గల్లంతయ్యాడు. ఆటోమాటిక్ ఆరు 
గుళ్ల పిస్తోలు "పీలబేదు. వర్షాసీకిగాను (న్పెమిషన్ తెస్తే అది 

సరీగా పనిచేయలేదు. అగ్నిజ్వాలల కోసం కిరననాయలు 

ఊదితే ఎడ్ వింగ్ కి నిప్పంటుకున్నది. ఇలాంటి రనాభాసాలు 

ఎన్నివున్నా నాటకం (విర క్రి కట్టింది, చిపరలో పి సంగా 

ఈమ అంత్యోపన్యాసంలో (ఇలానే ఆచ్చయింది. నాత ప్పేమీ 

లేదు. )కొద్దికొలంలో క్పుషిచేసి యింత మహ త్తరమైన నాటకాన్ని 

ఉపదర్శించి నందుకు అభిసందనలు తెలిసివచ్చ అంతర్ కళాశాల 

నాటకాల పోటీలకు పోటోయే యీ నాటకం ఉత్తమ నాటకంగా 

ఎన్నిక కాగలఅదిని ఆశించారు, రాతి క నా. రంగుతో 

సహా ఇంటికి వచ్చాను. (డె9మెటిక్ 'న్మెకటరీ డబ్బంతా తిసళా 

డసీ అంచేత కొబ్బరినూన వగైరా సాకిర్యాలను రల్ప్చించలేదినీ 

ఒకవా ర్త. నాన్నగాట మేల్కౌాసే ఉన్నారు, నావేపు తీక్ష 

ణంగా చూచి *ర0గు కిడుక్కునిరా, సంతో షించాను' అన్నారు, 

కొంపదీస నాన్నగారు నాటకానికి రాలేదుుదా అనుకున్నాను, 

శాాతంతా నాటకాన్ని గూర్చిన ఆలాపనలు (పీడకలలు, 

నిదపట్టలేదు, ఎలాగో తెల్లవారింది, 

పరునాడు ఉదయం సాల్యుతాగి తప్పించుకొని పోయ పిల్లి 

లాగా పోతుండగా నాన్నగారు సిలిచారు. *మా నిన్ననా టకం 
ఆడారుకద్సా దానివల్ల ఎవరైనా సంతోషించారా? ఎవరికైన్యా 
రసానుభూశిమాట చేవుడెయగు, చక్కని నాటకాన్ని చూచా 

మన్న తృపైనా కలిగించేమో కనుపున్నావా? అందాకా 7 
ర్లేదు, ఓ ప్దిరోజులై నాత నిస్న అడుగుతాను. అఆనాటకంలో 

కథగాని, శాశ్వతంగా ర్ు! ర్తించ సంభుటనగాని నంధాషణగాొని 

సివే చఉప్పిగిలవా? లత్ని పళ లవర్షిం కురిపించాలు. ఈ (పళ్న 

లప సమాధానంబూడా మీరే చెప్పాలి. మీరన్నది నిజమే. 

సంఘటన, సంభాషణ మొదిల్పై నవి గుర్తుండ క న న రార్కాలిక 

చమక్కృతిని పొందుతామన్మీ కొన్నవందల నాటకాలు ఇలాంటివి 

నటించినా నటన లో స్థాయి తస. అన్నీ అంగీకిరించాను. 

అని ఆనక రు. కొంతదోవలో పడ్డాననుకున్నా ళో 

ఏమో ఆయన ముఖంలో ఎంతో నిందైన తృటి వ్యక్తమైనది, 

“ఇప్పుడు నేను చెప్పినది ఈ లోకం జాగ తగా పరిశీలించ 
దగినది, అంతో ఇంతో నాటకరంగంపై (శద్దకలవాళ్ళందజి నీ 
వట్టి చూస్తున్నదీవిషయం. నాటకాలు చూచిచూచి విసుగెత్తి 
పోయి *+ఇవికావు నాటకాలు” అవే నిరాశావాదం వ్యర్థం. 

.శథలు. కల్పించి రచించాలవి చూచారు, 

చేయడం అందటికీ అలవామళైపోయింది. ఈ విసుగుదల నాటక 
కళా పరిషత్తుకే తప్పలేదు సుమా]! నాటక సమాజాలు వటులు 
దేశంలో లెక్కకు మిగిలిపోతున్నారు, ఏటేటా పోటీలు, మహి 

నగరాల్లో సంధరింభాలు, ఖ్రడ్ లైట్ వెలుగులు, పోటీ నాటకాలకు 

మారులు వేయడానికి 'స్యాయమూద్తలు పదేయాతనలు, బణాం 

మతి పొంది బస్తీమే మెసవాల్ అనే నాటక సమాజాలు, ప్రజురాక 

"పెదవ్ విఅచి ఎక్కడో అన్యాయం జరిగిందని దుఃఖించే నాటక 
సమాజొలు - ఇదంతా ఓ లీల. ఇన్నాళ్లుగా నడుంకట్టి 

పంచన లు నాటక కళాయోషకు ఏడాదికోసారి పాడే పోటీ 
జోలవాట తప్పు మనక్రేమన్నా మిగులుతున్నదా ? ఓ వేపున 

న కృష్ణభగవానుడు గింగిరాలు తింగ్గొడుతున్నాడు, ఇంకో 

వేపున బడిపి ల్లలు రంగులు పూసుకొని అల్లరిచేస్తూ సీప ఉజ్వల 

భవిష్యత్తుందమ్మా అని చక్కిలిగింతలు పెడుతున్నారు. సీకు 

నరక్షకులం మేమే నమ్మాతల్లీ - అని పోటీ నాటక కళాపరిషత్తు 
జోకొడుతున్నది* ఇది యివ్వాళ మనకున్న పరిస్టితి అవి 
నాన్నగారన్నారుు నాకు మీ సమస్యలు కాదు కొవలనినది. 

ఇందులో ఏ ఒక్కా సమస్యకైనా పరిష్కారం చెబితే సంతో 

షిస్తాను అని గట్టిగా అన్నాను, 

“మహాకవి అన్నట్టు నాటకం ఒక చాతుషమైన 1కఠువు, 

(బహ్మాస్వరూప థావనాపరిణరికి సమస్తమైన కళాస్వరూవాలూ 

సోపానాలవంటివి. యజ్ఞంలో హవిన్సుపలె లౌకిక కళల్లో రనసాను 
భవం షపారమ్మ్యుమని పెద్దల అభ్నివాయం, ఈ రిసానుధూతి 

అన్ని కళలంన్న న నాటకికిళ వలన అధికంగా సాధ్యం, రనాన్న్ని 

కల్పించడానికి నాటకవస్తువు (ఖ్యాతి మైతే మంచిది, ఉత్పాద్యి 

మైనా వరవాలేదు, మస టపాక్అలంకారికుల దృక్పథంలో వే 
యీ మాతం పడిమయెడమ భేద మున్నట్టుగా కనుపిస్తుంది. 
(వభ్యాల కథలు ఇందలి వాతలు జాతహృదయంలో తరతరా 

లుగా సంస్కారాల రూపంలో నించి ఉంటార్ను వారి పేర్లు చెవు 

గానే ఆయా ఉద్దిష్టమర్షాళ్లో రసభావభావనా వ్యాపారం దానంతటది 
కదులుతుంది. దానికో చిన్నకారణ౦కూడా ఉన్నది. ఆ పాతల 
వలన మనముందు కల్చింపబడదే రూపాలు, వాని భావాలు యుగ 
యుగాలసుండి మానవతావారష్యాన్ని దర్శించిన మహా (దిష్టల 

సృష్టుణ, కనుక వాసికి చలనంటబేదు, ఏ రాముడో, ఫిముడో 

అనగాసే చాలు, ఒక భావనా సంన్కారం ఎంత పామరులక్రైనా 

ఉద్భద్దమౌతుంది. ఆ మాటకు వస్తే చదుప్పకన్నామనుకునే 
సీటుగాం[డ్ కంటి న్వచ్చమైన అపాయకిత్వంగల పామరుల'కే 

యెప్కువగా ఈ అనుఖూతి ఉన్నది, ఈ కథలను గాథలను 

(తవ్వుకొని మనం దాగా అంకించుకొని జీర్ణంచేసుకొన్న తరువాత 
ఎన్ని వెంగళాయివషాలు వేసినా చెల్లుదాటపుతుంది, అందుకసే 

మనం ఎంత తిట్టుపన్నా ఓడ్చుకున్నా వల్లెపట్టుల ఈ పౌరాణిక 

చార్మితక నాటకాలకి అంత చలామిణ్కి రాణింపు, (ఇక్కడ 

మనం అంటేవా ఉద్దేశం నాటకకళొా సంప్రదాయాలకు భంగం 

కలగని రీతిలో నవ్యత్వాన్ని సాధించాలని కలలుగంటున్న పురో 
గాములని మా పెట్టీవాడి చేతిరాయి గూట్లోనోో నోట్లోనో 
చెప్పలేము కదూ! అందుకసే నాడునాడు పెద్దలంతా కొత్త 

ఈ (పయత్నము; 

వక్య్థగా ఇంత సం[ద్రాయము, నాటకరచనా శిల్చము, రసద్మ 



ఉం దిప్పక్సులోని “మర్చే స్తే పాసంంచేది... రో “యా కాగత్త్రటాటి 
దుక్కంటున్న 'వేళక ఆెల్లహార “దుపుటలు 'మీనల్ని చుంబి 
క్రియ, నువ్వు ఎన్ని 'పేర్ణయవా'పట్లు. ఎంత గౌరపవాచకాలళతో 
వేయినా సో ళపాకంచెయ్య - ఈ కోసకు చెందిన నాటకకవుల్లో 
(వేళ్ళమీద లెక్కించవీలై వ ఏ కొద్దిమంది తప్ప తక్కిన వరంలా 
వప్పులో 'కాలువేళశారు, ఒకరు మధ్యతరగతి దొధల ఎన్ చైక్లో 
పీడియా (పాశ్తేఇంకోరు పీడిత జనగాథల్ని చెప్పారు. ఒకరు 

రాజకీయాలు (కుమ్మరిస్తే ఇంకోరు పాశ్చాత్య కథలకు తెలుగు 
రంగులు వూస్తున్నారు, కాకపోతే మాటచమక్కొారము, తశ్కా 
లోనికి రంజనంచేనే రచనా చమత్కారాలు, "ఆ ౦తౌ రతిరగమాతల 

కొటొవంటివి. గట్టిగా నిలదీస్తే “ఏ ఒక్కటీ నిలబడదు. అంజాకొ 

వెందుకు? సీపు 'పృటకొముందు దేశంలో వ్యా వ్రిపొందిన ళొన్ని 

సౌంఘికనాటకొల “పీర్లు దెబుతాను. ఎక్కుద్లై నా టాసా డవి 
ఆమల్లో ఉన్నాయేమో కనుక్కో, మచ్చుకుకూడా ఒక్కా 

నాటకము రోరకదు, ఏ హరిశ్చం[ దో, చిితనశీియమో “అంకే 
నాటకాన్ని ఆకరశః ఆందిటూ ఆర్థంచేసుళోలేక “పోయినా 

వోనిలో ఒక శాశ్యత మైన భావనాదలిం ఉన్నది. ఇవ్వాళ మన 

నాటకాలకు అ విగువు లేదు. ఇప్పుటిరచయికలకు 'ఆ లగువు 

బిగువులు తెలీవు. నటులప అఆ గాంభీర్యము, సాధనాబలము 
లేవు, నాటక సమొజొలకు ఆ నిలకడా మనుగడా లేవు. కనుక 
మనమీద ఒక బాధ్యత ఉన్నది, చస పామరుజ్ఞనుకో. సీవ్ప 

ఈనాటి నాటక (పయోక్ర కవు 'సేను నిన్ను స్యోయం ఆర్టీస్తు 

న్నాను, “అయ్యా టెనుకటి దినాల్లో మంచి మంచి “సొటకొలు 
చూచేహేళుం, "ఇప్పుడా నాటకోలన్నీ పోరాణీక పంకంలో ముని 

ఉస్నాయ, -"కిరోయితప్ప మరోలక్ష్యం లేదు, మీలేజటో ఏదో 
సహజూగ్లా హెటకాలాడుకోని మమ్మల్ని ఉద్దరిసా మనుపంటు 
స్నాఠు, "మూరు మేవ్యవహారోలేమే 'ళలాతోళా తందడంలేదు, 
మాగరి ఇంకేీన)' అని, 

సిక సమాధానరలేదు. (ప్రజలకోసం "అంటున్నావు. వాళ్లని 
జీ టుచీసి సీఏ సేవో రంగస్ట లం "నిర్మించుకొని కులుకుళుస్నావు. 

కది! (వజాస్వామ్యురలో 'క్షంకవ్యరకావీ “మహాపరాధం. వారి “అభి 
శుచి 'అధఃవకతనం చెందినదని మీరు జొరిపడనక్కజలేదు. “హారి 
అఖిరుచిని" తీర్చిదిద్దవలనిన భాధ్యత 'మీయందున్న ది, (పభుత్వం 

కొంతడబ్బు సొటకకళనై వ్యయం చేస్తున్న ది. ఎక్కడ 'వ్యళయూ 

వోకీతగ్గ (వతిఫలంలేదు. 'మీరంటున్న సామాన్యులు మీదెబ్యకు 

కట్టుకోలేక పోయిగా ఓ 'పాయలా:పాకేని గంటుళొద్దీ సిిమానిల 

చ్యూన్చున్నారు, నువ్వేమో నోటకౌలకి తబ్బురావడంలేదూ. అమె. 
చ్యూరుకళ కింకామంచి రోజులు రాలేచు అని గుటకలు +మిలగు. 

ఈన్నావు. ఈ స్టీతిలో నుండి వఐయటపడి ఆంధ నాటకరంగం 

(తికి 'ఇట్టకట్టాలీ. చీనికి నా సొూచనలుచేప్తాను, నువ్వూ కాస్తో 
కూస్తో శేలినినవాడివేగా _ ఆలోచించు - మొదట స్ట కసూ 

సమాజాలు నటులు నడుంకట్టాలి. ఇప్పటిదాకొ అమళ్లోఉన్న 
యీ అల్లరచిల్లర _తోవలు వదిలేసి నాటకకళ ఒక తవేస్సుగా 
స్వీకరించాలి, మనం బూజుపట్టిపోయాయనుకున్న నాటకొలను, 
ముఖ్యంగా పొరాణిక నాటకొలను-కీరాయిరాయళ్ల చేళుల్లోంచి. 

ఊడ జెలుక్కుని భావస్ఫోరకంగా రసవంతంగా (పదర్శించాలి. 

ఇది ఆస్నంత సులభంగాదు. వాళ్లని ఆక్షేసించినంత చులకనా 
కౌదు, దానికెంతో సాధనకావాలి, కష్టపడాలి, మరి ఇవేమన్నా 
సాంఘిక నాటకాలా | అఆరగంటకొకటి ఆడిపా రెయ్యడానికి. 

ఇంతకష్టపడి పనిచేస్తేనే. జనం మళీ), మీవేవు ఆశగాచూస్తారు, 

ఊరూరా ఈంగస్టలాలువెలిని నాటకకళప కొత్తచిగుళ) పందిళ్లు 
వేయగలయగుతాం. ఆందాకొ ఒరిగేదేమీ లేదు, ఒక్కమాట 
నువ్వడుగుతావు వరి సాంఘికాలు వద్దాఆన్సి కావాలి, ఇప్పటి 
కంటె ఎక్కువగా 'కావాలి-చక్కనికథ, చక్కనిసమస్య. రన 
వంళమైనటునికి చదించడానికి గేకపనికి ఆనంం౦దించడావి అవ 

కొశమున్న రచనలు్కు సుశికీతులైన నటులు, నిలకడగల సమా 
జొల్సు పోపించి విలువకచ్తే (వభుత్వము, అవునని మెచ్చగల 
(యేక్షకులు కావాలి, ఇవి పొరాణీకొలకై నా, దారితకాలకై నా, 
సాంహీకాలఃి నా కావలనీండే, సాంఘికాలు, తదితరాలు అస్ని 
రీతులూ మనకు కావాలి. సాంమికాలు మనస్సుకు పదును బెట్టి. 

ఠసానుభవానికిి నటనకు సాధనరంగంగామాటలిమే పెసికీవస్తవి.. 
చారిితక్క పొరాణ్కాలు నాటక కళానాఠనక శిఖరా గ౦పంటివి. 

దేవస్తానం చానిదే -శూర్యచం[దులవలె - ఈసమన్వయం లేనిదే. 
ఎంత తపించినా లాభంలేదు. చొానికోసం యూతరం యువకులు. 
నడుం కట్టాలి”*” అని నాన్నగారు వెన్నుతట్టారు, 

దూరాన్నుంచి నాట్యకళాపీఠంముంగిట రంగవల్లికలు. డిట్లు. 
తున్నట్టు (కొత్తతోరణాలు కడుళున్నట్టుు సన్నని సన్నాయి. 
వినిపెళ్తున్నట్టు ఎక్కడో లీలగా ఆశాగీతాలాపనం ముమ్మరించి. 
నట్టు అసిపించిండి, ఆసతో ఆనందంతో కళ్లు చెమ్మగిల్లాయి. 
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తెసుగు నాటక రంగాలంకరణవుంన గ స్రహస్తులుగా టే 

అన బ/ పా వవౌ | అన్యా నో _ ౯ అర్న అని న్నా యా లా అగా ఘః 
ఆలీ అ)అ అద్, 0౮ కోల (ఆ లదొని ఆ గ్ కంట = లొ (ఆ తచెంన +" 

యులు 

త్రస్పులు ఎఅరంగొనునకఅలనెరన ఏ సకలరు తొ 
4 ల ఓ 

ర్త గ్రా మ (౧ ల్ 

రా ప! స అని ) వెళలా మావన్ధ అభించును. య 
క్. ట్ర 

ళం] సరనమెన ధరలకు సిగ్గులు _ (డ్రస్సులు - నీనులు _ కికీటావములు న 

శ పీక యమునకు మూవద లభించును. స (4? న య 

శ హ్ 
చ అ న్స ళ్ళి 

యో త్య ఇ ఈ 

ళ్ క్ ల్ బె టం ట్ య స జేయ స ఖే 

వీ ఇ." లో తి' 

అలయిునొడు | పసు 
న 

సద దది 

లో ర చర 

0) ౬ గ 

(రి టం యీ ర్న ర 
ఆం 

శోళ్య 

న్ పున 

ల తాల. 
టదచనందపందపంపపుకధవ వదం చనందం కదన పంట కథఎకథవకదవలపు కము కో 



త్ 

కుకు నంంుకుకుకుకుకున నకును నకుకకుకనుకుకుుుకుకుకునునక నకు 

న నేనే 

అచు పూర్ణా పికర్ స్స్ పెంట ్్ లిమిబెడ్ 

శ్ 

తలి. నుంటి బత శిర్హాతోలుగా స బీస్టే మ్యూటిట్లుగా (వదిర్భవలుగా ఆం ధ/పేశ్షవల 

యన్హిన లందిన వూర్జావత్శట్టునా య (లే. నురోబి నొణిల్ లకానంటఖు నవతి న్థ్వర్లోత్తువ 

సందర్భమున లయ వ్చొాదయవ్లూర్న్థరో ణభాఠరొంచ్నో అర్జించుడున్నాడు 

ర్ 

జ ఆలే జాజి గలే లొ ల క ; అ ల్ని త్వరల్ అంధ్ర బ్రక్షకల్ కానికి పూర్రాపిక్కర్చు వారు సమర్చింపబోవు 

క్త్త్త చి కల్లాపి విశ్వవిద్యాలయ. 
1. కృష రాయబారము, గ్రంథవాలయం_ 

9 [౯౧౧౯ 

౨. మగవారి మాయలు. నాదు సంఖ్యవా పాక 

ఏ. 'చేవసుందరి. తేడ... ట[యుటయీడాఎ 
శీ. సహన శిరచ్చేద అపూర్వ చింతామణి. 

5. దొంగ జగ్గడు, 

6. పట్టణానికి వచ్చిన జింబో (పూర్థి రంగుల చ్చితం). 

= ఉాపాదవ.లి; 

08. క్ర న్న రొ డు రకు. 

0. మహాభారతం. 

ఫీాకీ వా జపజబాన్ (గే వాకలర్),. ఫిల్బాలయావారి గొప్పు హిందీచ్చితం. 

108 1|| న[ఏడితి. ((25టు2జ2 ౮౦10). 

న క న నఖ ళు 
గాంధీనగర్ (విజయవాడ). 

ఇశనండ న నం న న నట చన నుట స స నన నటన య 

1కు నంకనుంకుుననుకుకుకుుకుుకుకనుకునుకుకముంుుకనునునున 

ణ్ల్లో 

అంకునుకునునునునునుక 




